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JAZ IN DIGITALNA KULTURA
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Kultura poniževanja - naslavljanje spletnega nasilja. (Neja Berlič)

Opis v nekaj stavkih pa je takšen: Vrstniško nasilje na spletu oz. cyberbullying je fenomen, s katerim se na različne načine vsakodnevno
srečujemo. Skupaj bomo razmišljale_i o njegovi pogostosti ter o njegovih vzrokih in posledicah. Spoznale_i se bomo z različimi načini
reagiranja na nasilje in razmislile_i, kaj lahko same_i naredimo, če smo priča spletnemu nasilju.


Selfiji, Kdo sem jaz?

(mag. Sofija Baškarad)

Selfiji (slov. sebki) so postali vsesplošen trend, fotografirajo se stari in mladi, slavni in običajni ljudje, toda najstniki so še vedno
najštevilčnejši producenti selfijev – v povprečju jih naredijo tudi po petdeset in več na dan. Pa vendar selfiji niso izum 21. stoletja. Že Ovidij
v Metamorfozah govori o vase zaljubljenem Narcisu. Cilj delavnice je pogovoriti se o tem, kdo sem jaz, kaj na meni mi je pomembno, kako
me dojemajo/vrednotijo drugi, kaj je pomembno v družbi. S seboj prinesite tudi svoje pametne telefone! Naredili bomo selfi „undercover“.


Fear of missing out – značilnosti FOMO sindroma (dr. Barbara Debeljak Rus)

V delavnici se bomo dotaknili značilnosti FOMO sindroma, ki predstavlja strah, da lahko v primeru »če ne bomo 24 ur na dan prisotni na
družabnih omrežjih« zamudimo kaj zelo pomembnega. FOMO sindrom je motnja, ki jo povzroča napredek tehnologije in številne možnosti,
ki jih danes ljudje imajo za preživljanje njihovega življenja ter mnenje posameznikov, da je življenje drugih ljudi bistveno bolj zanimivo kot
pa njihovo lastno. Se še znamo »odklopiti od tehnologije«, bi lahko imeli tudi »informacijsko komunikacijsko dieto in ali post«? Še znamo
poiskati notranji mir? Cilj delavnice je vzpostaviti kritičen odnos do informacijsko komunikacijske tehnologije. Dijaki boste izdelali tudi t.i.
čarobne sprostilke, zato prinesite s seboj prinesejo prazne plastenke (od vode npr.)


Kako mediji oblikujejo stereotipe in predsodke v družbi? (Nina Jelić)

Skozi analizo knjig, časopisov, revij, reklamnih oglasov ter filmov bomo ugotavljali, v kakšnih vlogah so prikazane ženske in moški,
pripadniki etničnih in ostalih marginalnih skupin. Spoznali bomo »moč« medijev pri oblikovanju podob, ki pri ljudeh vzpodbudijo zanimanje
in privlačnost, kako oblikujejo stereotipe, ohranjajo predsodke ter manipulirajo s svojimi uporabniki. Vsi smo tarča medijske manipulacije,
zato je pomembno, da se nanjo odzovemo kritično. Cilj delavnice je prepoznati nekatere stereotipne ter idealizirane podobe ženskosti in
moškosti v medijskih vsebinah ter načine, kako medijsko sporočanje povečuje predsodke o nekaterih rasnih, etičnih in marginalnih skupinah.
Izdelali bomo tudi revijo brez stereotipnih podob. S seboj prinesite stare revije in časopise, škarje in lepilo.


Lažne informacije in prevare na spletu (safe.si) Skozi teorijo in prakso bomo ugotavljali in prepoznavali lažne informacije in prevare
na spletu. Pri delu boste potrebovali tudi svoje mobilne telefone, zato jih prinesite s seboj.

