YOUNG DIGITAL LEADERS

Young Digital Leaders este un program european care are ca scop sprijinirea
tinerilor între 12 şi 15 ani prin intermediul cetăţeniei digitale, al gândirii critice şi
al aptitudinilor de alfabetizare media, astfel încât să devină liderii digitali de
mâine. Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu Google și Institutul pentru Dialog
Strategic a fost creat pentru a oferi tinerilor abilităţile necesare pentru a fi
cetăţeni online, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, în secolul 21, şi pentru a
explora noi moduri de predare a cetăţeniei digitale în cadrul educaţiei formale din
Europa.
Programul este pus în practică în parteneriat cu organizaţiile nonguvernamentale de
educaţie locale şi a iniţiat un model unic de colaborare între studenţi, profesori,
părinţi şi organizaţii ale societăţii civile locale din Europa. În România, programul
este pus în practică de către partenerul local GEYC ( Group of the European
Youth for Change).
Printr-o serie de exerciţii de gândire şi exemple din lumea reală relevante pentru
viaţa lor de zi cu zi, programul Young Digital Leaders îşi propune să înveţe tinerii să
fie consumatori critici de informaţii online, comunicatori eficienţi, respectuoşi şi
cunoscători ai drepturilor şi responsabilităţilor în mediul online.
Bazându-se pe succesul programului din 2018, Young Digital
anul 2019 în trei țări, România, Bulgaria și Grecia, va
schimbare pozitivă a comportamentului în rândul
împuternicindu-i cu abilităţi, cunoştinţe şi atitudini pentru
comunităţile lor online.

Leaders implementat în
încerca să producă o
tinerilor participanţi,
a juca un rol pozitiv în

Curriculumul acoperă temele cele mai relevante ale cetăţeniei digitale din prezent şi
este adaptat unui public tânăr, învăţat cu mediul digital din contextul ţării lor.
Aceste teme includ subiecte ce variază de la identificarea de ştiri false, echo
chambers (camerele cu ecou) şi filter bubbles (bule de filtru), înţelegerea
conţinutului plin de prejudecăţi, contestarea stereotipurilor, identificare şi
combaterea discursului instigator la ură în mediul online şi cum să comunici în mod
eficient diferitelor segmente de public pentru a promova schimbările pozitive în
mediul online.

În perioada 20-27 mai 2019, Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”, partener local în
proiectul Young Digital Leaders, prin doamna profesor Mocanu Zîna - Violeta, a
implementat la clasa a IX-a H, o clasă cu 27 elevi (4 elevi de 14 ani, 12 elevi de 15
ani, 10 elevi de 16 ani și un elev de 18 ani) acest proiect.
Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a cinci sesiuni:
1. Consumatori Critici;
2. Cetăţeni Flexibili;
3. Comunicatori Eficienţi;
4. Experţi în Drepturi;
5. Liderii Digitali.
Sesiunile au fost interactive şi captivante, folosind învăţarea practică, care permite
elevilor să înveţe conceptele prin participarea activă la activităţi. Fiecare sesiune a
fost sprijinită prin obiective clare de învăţare şi instrucţiuni pas cu pas care au
ghidat tinerii, prin subiecte uneori pline de provocări.
Temele dezbătute au fost de mare interes pentru elevi. Folosind exemple reale de
ştiri false, discursuri instigatoare la ură şi conţinut plin de prejudecăţi într-un
mediu de învăţare sigur şi deschis, elevii au avut ocazia de a pune întrebări şi de a
discuta despre conţinutul pe care l-au întâlnit online şi de a fi mai bine pregătiţi să
răspundă atunci când vor întâmpina aceste situaţii.
Au achiziționat informații prețioase referitoare la drepturile și responsabilitățile
ce ne revin în calitate de cetățeni digitali.
Lucrul în echipă, bazat pe argumentarea ideilor, a condus la obținerea de rezultate
utile și valoroase (poster privind preluarea școlii, poster pentru campania PRO
VASLUI, etc.).
Elevii și-au manifestat dorința de a împărtăși experiența acumulată și altor
persoane, care nu au participat la cursuri; de a implementa în mediul online o
campanie digitală care să determine pe cei care nu ne cunosc să renunțe la
prejudecățile legate de vasluieni.

