PLATFORMA RED
Platforma RED je on-line webová stránka, kde lze nalézt všechny
druhy instruktážních videí, které mohou pomoci lidem najít svou
cestu v tomto digitálním věku.
Každý partner definoval několik kategorií relevantních pro
cílovou skupinu. V každé kategorii zkoumá jednotlivý partner
veřejné, sociální, zdravotní a další služby, které mohou být pro
naši cílovou skupinu důležité. Každý partner pak vytvoří
instruktážní video pro řadu služeb, které mohou naši cílovou
skupinu vést srozumitelným způsobem k využití konkrétní
služby.
Platforma RED je proto vynikajícím nástrojem, který mohou
místní organizace - například sociální služby, oddělení lidských
zdrojů / chráněné dílny atd. - využít k podpoře své cílové skupiny.
Mohou informovat svou cílovou skupinu o své existenci, aby
mohli samostatně pracovat s dostupnými instruktážními videi.
Tím je zajištěn inkluzivní přístup k prolomení digitální
negramotnosti pro naši cílovou skupinu a jejich uvedení do
tohoto digitálního věku.
Tato instruktážní videa jsou k dispozici místním organizacím v
Bulharsku, České republice, Itálii, Nizozemsku, Slovinsku,

Španělsku a Belgii. Platformu
http://www.red-project.eu

RED

naleznete

zde:

PŘIBLÍŽENÍ PLATFORMY RED
RED platforma je online webová platforma, na kterém jsou
cílové skupině k dispozici instruktážní videa vše partnerských
zemí a
kategorií.

Instrukční videa jsou tvořena programem Camtasia.
Camtasia umožňuje uživateli poskytovat videa se všemi druhy
užitečných animací, které poskytnou potřebné vodítko naší
cílové skupině.

Instruktážní videa jsou poté umístěna na webovou platformu
Xerte.
Xerte je bezplatný program, který pomáhá učitelům navrhovat a
uvádět učební materiály online bez potřeby rozsáhlých znalostí

programovacích jazyků. Původně založená University of
Nottingham, je v současné době součástí Apereo Foundation.
Více informací naleznete zde:
https://www.apereo.org/projects/xerte

Použitím instruktážních videí společně s platformou Xerte je
možné poskytnout další pokyny pro naši cílovou skupinu. Xerte
umožňuje automaticky pozastavit instruktážní videa v určitém
časovém úseku a poskytnout jim další informace.
Využitím všech technologií společně (Platforma RED,
instruktážní videa vytvořená v Camtasia a Xerte) , je možné
získat výsledek dvou rozdělených obrazovek, kdy se bude v levé
polovině obrazovky zobrazovat instruktážní video, které bude
automaticky pozastaveno ve vhodnou dobu, zatímco v pravé
polovině obrazovky může uživatel provádět pokyny sám.
Tím je zajištěno optimální, ale nezávislé poradenství pro lidí v
cílové skupině.

PŘÍKLAD PLATFORMY
Na platformě RED si uživatel vybere téma v jedné z kategorií,
pro které vyžaduje potřebné vedení.

Platforma RED zajistí, že Xerte se otevře v levé polovině
obrazovky uživatele. Obrazovka Xerte obsahuje instruktážní
video vytvořené v Camtasii a pod instruktážním videem jsou
další pokyny pro uživatele.

Instruktážní video bude vodítkem pro uživatele při vyplňování
některých údajů na webových stránkách sociální instituce. Tento
web se automaticky otevře v pravé polovině obrazovky uživatele.

V určitých definovaných okamžicích se instrukční video
pozastaví a uživatel bude moci aplikovat to, co právě viděl v
praxi.

Tímto způsobem může být cílová skupina vedena optimálním
způsobem tak, aby mohla začít samostatně pracovat v digitálním
světě.
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Pro Work (NIZOZEMSKO) - koordinátor projektu
Fondazione Siglo22 (ŠPANĚLSKO)
National Training Centre (BULHARSKO)
JKVG (BELGIE)
Euroface Consulting (ČESKÁ REPUBLIKA)
Ljudska univerzVefenje (SLOVINSKO)
New Service (ITÁLIE)

Více informací o našich partnerech naleznete zde: http://www.redproject.eu/index.php/en/partners

