SPACE Project

SPACE - Skills for school professionals against cyberbullying events
SPACE'e Hoş Geldiniz - Skill for School professionals against
cyberbullying events
Kursun Amacı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gençler ve çocuklar arasında internet kullanımı giderek
artmaktadır. Bu durumun pek çok olumlu getirisi olduğu gibi, siber zorbalık davranışlarının sergilendiği kötü amaçlı
kullanımlar da meydana gelmektedir. Siber zorbalık, elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik
kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici
eylemleri ifade eder.
AB üyesi devletler siber zorbalıkla mücadele konusunda birçok girişim ve proje başlatmalarına rağmen, hala siber
zorbalıkla mücadele etme ve önleme konusunda öğretmenlere ve eğitimcilere yeterli beceri kazandırmaya yönelik
sistematik bir eğitim etkinlikleri yoktur.
Siber zorbalığı önleyebilmek için uygun önlemleri planlayabilmeleri ve öğrencilerine sosyal medya ve çevrimiçi
iletişim araçlarının doğru kullanımını öğretebilmeleri için öğretmenlerin siber zorbalığın dinamiklerini öğrenmeleri
ve dijital teknolojilere hakim olma yeterliliklerini kazanmaları gerekir.
Bu kurs; ortaokullarda ve liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilere siber zorbalık olaylarını önlemek ve
bunlara karşı koyabilmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.
Kurs Formatı
SPACE kitlesel çevrimiçi bir kurstur(MOOC). Tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine ve siber zorbalığın önlenmesi
ve engellenmesi için beceri kazanmak isteyen herkese açıktır.
Kurs her biri bir hafta süren altı üniteden meydana gelmektedir.
W1. Siber Zorbalık Türleri ve Sınıflandırılması
W2. Eğitim Aktiviteleri Geliştirmek
W3. Önleme ve Destekleme Stratejileri
W4. Teknolojik Araçlar
W5. Çevrimiçi Koruma
W6. Yasal Açıdan Siber Zorbalık.
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Üniteler siber zorbalıkla ilgili eğitici dökümanlar(makaleler, videolar, bilgilendirici ve etkileşimli materyaller vb.)
içerir.
Bu kurs; internette mevcut olan ve kurumlar, okullar, uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan ve çeşitli
açılardan(tanımı, önleme , karşı koyma, teknolojinin güvenli kullanımı vb.) siber zorbalığı ele alan OER (Çevrimiçi
Eğitim Kaynakları) üzerine kurulmuştur.
Bu kurs aşağıdaki dillerde hizmet vermektedir:
• İngilizce
• İtalyanca
• İspanyolca
• Türkçe
• Portekizce
Beklenen Sonuçlar
Kursun sonunda katılımcılar aşağıdaki kazanımları elde etmiş olacak.
• Siber zorbalık, türleri ve tezahürleri hakkında genel bir bilgi,
• Siber zorbalık durumlarını ve bunları önleme ve karşı koyma stratejilerini tanımlama becerisi,
• Web güvenliği ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımı hakkında temel bilgiler,
• Siber zorbalık durumlarında iletişim kurulacak kurumlar ve ilgili kanuni düzenlemeler hakkında bilgi.
Kursa Nasıl Kayıt Olunur?
SPACE projesinin pilot çalışma sürecinde kursa erişim sadece belirli katılımcılar sınırlandırılmıştır. Deney
aşamasında yer almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler kurs koordinatörleriyle iletişime geçebilirler. Pilot
çalışmadan sonra kurs, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkesin erşimine açık olacaktır.

Katılım Sertifikası
Pilot çalıma aşamasında, kursta öngörülen faaliyetleri tamamlamış olan katılımcılar katılım sertifikası alacaklardır.
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