PLATFORMA RED
Platforma RED je spletna stran, na kateri se nahajajo različni
videoposnetki z navodili za različne storitve vsakdana ter so v
pomoč manj izkušenim osebam na področju digitalizacije.
Vsak partner je opredelil več kategorij, pomembnih za ciljno
skupino, in preučil javne, socialne, zdravstvene in druge storitve,
ki so lahko pomembne za ciljno skupino. V nadaljevanju so se
pripravili kratki videoposnetki z navodili za prej omenjene
storitve, ki lahko ciljno skupino na razumljiv način vodijo do
uporabe določene storitve.
RED platforma je zato odlično orodje, ki ga lahko lokalne
organizacije – kot so skupnost, socialne službe, oddelki za
človeške vire v podjetjih / delavnice itd. – uporabijo za podporo
ciljni skupini. Slednjo lahko obvestijo o svojem obstoju, da lahko
samostojno delajo z razpoložljivimi videoposnetki z navodili. To
zagotavlja vključujoč pristop za preboj digitalne nepismenosti za
našo ciljno skupino in njihovo vključitev v to digitalno dobo.
Ti videoposnetki so na voljo lokalnim organizacijam v Bolgariji,
na Češkem, v Italiji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji in
Belgiji.

Obiščite platformo RED na tej povezavi:
http://www.red-project.eu

PRISTOP PLATFORME RED
Platforma RED je spletno mesto, na katerem so ciljni skupini na
voljo videoposnetki z navodili glede na partnersko državo in
kategorijo.

Videoposnetki z navodili so ustvarjeni s programom Camtasia.
Camtasia uporabniku omogoča, da videoposnetkom doda
različne priročne animacije, ki zagotovijo potrebna navodila za
našo ciljno skupino.

Videoposnetki z navodili so nato nameščeni na spletno platformo
Xerte.

Xerte je brezplačen program, ki učiteljem pomaga pri oblikovanju
in objavljanju gradiva na splet, brez potrebe po obsežnem znanju
programskih jezikov. Prvotno ga je začela uporabljati Univerza v
Nottinghamu, trenutno pa je del fundacije Apereo.
Za
več
informacij
sledite
https://www.apereo.org/projects/xerte

naslednji

povezavi:

Z uporabo video posnetkov z navodili skupaj s platformo Xerte
lahko zagotovimo dodatne usmeritve za našo ciljno skupino.
Xerte omogoča samodejno zaustavitev video posnetkov z
navodili ob določenem času, kar zagotavlja dodaten čas in
informacije.
Z uporabo vseh tehnologij – RED platforme, videoposnetkov z
navodili, ustvarjenih s pomočjo Camtasie in Xerte – je mogoče
ustvariti deljen zaslon, na katerem je na levi polovici zaslona
prikazan video z navodili, ki se ob ustreznem času samodejno
zaustavi, medtem pa lahko uporabnik na desni polovici zaslona
sam izvede navodila.
To zagotavlja optimalno, a neodvisno usmerjanje ciljne skupine.

PLATFORMA RED – PRIMER
Na platformi RED uporabnik iz ciljne skupine izbere temo v
kategorij, za katero potrebuje navodila.

Platforma RED zagotavlja, da se Xerte odpre na levi polovici
uporabnikovega zaslona. Zaslon Xerte vsebuje video z navodili,
ustvarjen v programu Camtasia, pod videoposnetkom z navodili
pa so dodatne smernice za uporabnika.

Video z navodili bo uporabnika vodil pri izpolnjevanju določenih
podatkov na spletni strani organizacije, ki nudi socialne storitve.
To spletno mesto se samodejno odpre na desni polovici zaslona
uporabnika.
V določenih trenutkih se bo video z navodili zaustavil in
uporabnik bo lahko to, kar je pravkar videl, uporabil v praksi.

Na ta način lahko ciljno skupino optimalno vodimo in pripravimo,
da začne samostojno delovati v digitalnem svetu.

PARTNERJI
•
•
•
•
•
•
•

Pro Work (NIZOZEMSKA) – koordinator projekta
Fondazione Siglo22 (ŠPANIJA)
National Training Centre (BOLGARIJA)
JKVG (BELGIJA)
Euroface Consulting (ČEŠKA)
Ljudska univerzVefenje (SLOVENIJA)
New Service (ITALIJA)

Za več informacij o partnerjih si oglejte na naslednji povezavi:
http://www.red-project.eu/index.php/en/partners

