SK YLIN E H IG H

N EW SLET T ER
ÚVOD

Milí ?tená?i a milé ?tená?ky, dnes nás ?eká téma
kyber?ikana. Jako první si ?ekneme, co to
kyber?ikana vlastn? je, pak si ?ekneme, co je to
Erasmus+ a minus cyberbullying a nakonec si
?ekneme, jaká je na?e role v Erasmu.
P?ejem e p?íjem n é ?t en í!

?eskoslovanská
akademie obchodní
Dr. Edvarda Bene?e

KYBER?IKANA

NEBEZPE? Í KYBER?IKANY

N?kte?í lidé hned ví, o co se jedná. Jiní
se zase diví, co je to za prapodivné
slovo.

Málokdo si uv?domuje, jak velké nebezpe?í se za tímto slovem skrývá.

Jak napovídá druhá ?ást slova, jedná
se o ?ikanu. ?ikana se ve spole?nosti,
nej?ast?ji u d?tí, objevuje ji? od té
doby, co mezi sebou lidé za?ali
komunikovat. P?enosem komunikace
na sociální sít?, které se tém?? hned
staly naprostým fenoménem dne?ní
doby, se zde vyskytla i ?ikana.

Kyber?ikana vyu?ívá funkcí sociálních sítích, anonymity, mo?nosti
vydávat se za n?koho jiného a také neznalosti a nezodpov?dnosti
mnohých u?ivatel?, a proto se u kyber?ikany jedná v mnoha ohledech o
mnohem v?t?í nebezpe?í, ne? u normální ?ikany.

A práv? ?ikanu na sociálních sítích ?i
elektronických médiích nazýváme
k yber ?ik an ou

PREVENCE

Na prvním obrázku je voják Svaté ?í?e ?ímské necelých tisíc let zpátky.
Smrtelným nebezpe?ím pro n?j tehdy mohl být úder me?e nebo st?ela z
luku, a proto byl vybaven brn?ním, helmou a velkým ?títem.

1. U?t e je.

Roky ov?em plynuly a s technologickým pokrokem vznikly i nové zbran?
s novými riziky.

Ud?lejte si ?as, sedn?te si s nimi k
po?íta?i a vysv?tlete jim, co a jak
správn? pou?ívat. Varujte je, jaké
následky m??e mít to, kdy? n?komu
n?co napí?ou nebo po?lou.
P?edve?te jim, jak je jednoduché vzít
si n??í za?ízení a ?íst si soukromé
zprávy. Sna?te se, aby si uv?domili,
?e nemají posílat ani psát nic, za co
by se p?ed n?kým styd?li, ?ím by
n?koho urá?eli nebo poni?ovali a co
by necht?li, aby vid?l.
2. St an ovt e si pr avidla.
M??ete s ním nap?íklad zalo?it ú?et
na sociální sít? spole?n?, heslo
vyberte vy. Dále si stanovte ?as, který
na sociálních sítí m??e trávit a s
jakými lidmi si m??e psát. Vyberte,
jaké informace o sob? m??e sdílet a
jaké rozhodn? ne. Kontroluje, co si
pí?e a s kým.
3. Kom u n ik u jt e s n im i.
Bavte se s nimi, zajímejte se, co na
virtuálním sv?t? d?lají, s kým se baví
nebo co ?e?í. V?ímejte si zm?n v
jejich chování.

Na druhém obrázku je voják z dne?ní doby. Brn?ní a ?tít nahradil
nepr?st?elnou vestou, která je mnohem leh?í a zárove? i odoln?j?í a
která doká?e kulky vyst?elené ze zbraní zastavit. Místo me?e má
úto?nou pu?ku, se kterou je schopný st?ílet na velké vzdálenosti a
z?stat tak schovaný.

Ignorovat nebezpe?í kyber?ikany, by bylo jako ignorovat vojenský pokrok
dne?ní doby a vydat se do boje se zastaralým vybavením voják? Svaté ?í?e
?ímské.

Po celém sv?t? je známých spousta p?ípad? kyber?ikany, n?které i
zakon?ené sebevra?dou ob?ti.

Zdroj: www.facebook.com
T?i dívky z r?zných zemí, s rozdílným v?kem a odli?ným ?ivotem. N?co ale
m?ly spole?né. V?echny t?i m?ly celý ?ivot p?ed sebou. A v?echny t?i dohnala
k sebevra?d? kyber?ikana.

ERASM US+

Erasmus+ je program EU na
podporu vzd?lávání, odborné
p?ípravy, mláde?e a sportu v
Evrop?. Finan?ní umo?ní více ne? 4
milion?m Evropan? studovat,
odborn? se vzd?lávat, získávat
pracovní zku?enosti nebo se
v?novat dobrovolné ?innosti v
zahrani?í.

NA?E ROLE V ERASM U+
Na?í rolí v Erasmu+ je projekt s názvem M INUS CYBERBULLYING.
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Program Erasmus+ nabízí
p?íle?itosti nejen pro studenty.
Nabízených p?íle?itostí mohou
vyu?ít jednotlivci i organizace.
Cílem programu Erasmus+ je
p?isp?t pro r?st zam?stnanosti,
sociální rovnosti a za?len?ní.
Program Erasmus+ má rovn??
slou?it k prosazování udr?itelného
rozvoje v oblasti vysoko?kolského
vzd?lávání a p?ispívat k dosa?ení
cíl? strategie EU pro mláde?.

Projekt je mezinárodní a ú?astní se ho ?est ?kol z Velké Británie,
Rumunska, ?pa?elska, Itálie, ?eské republiky a Terucka. Zam??uje se na
t?etí ro?níky st?edo?kolák? a jejich cílem je:
· tvorba materiálu k za?azení tematiky prevence ?ikany do aktivit ?koly a
navazující ?kolení u?itel? a dal?ích zam?stnanc? .
· vybudování ?kolního klimatu v duchu vzájemné akceptace, tolerance a
respektu za ú?elem posílení pozitivních vztah? a vzájemného p?ijetí .
· z?ízení ?kolní komise nebo pracovní skupiny pro plánování, realizaci a
vyhodnocení programu prevence ?ikany .
· rozvoj a realizace praktických inova?ních aktivit, které mohou p?isp?t k
posílení pozitivního a bezpe?ného ?kolního prost?edí pro v?echny ?áky
st?edních ?kol .
· zvy?ování pov?domí mláde?e o rizicích on-line aktivit, odpov?dném
vyu?ívání internetu a kybernetické bezpe?nosti ?í?ení vytvo?ených zásad
ochrany p?ed kyber?ikanou nap?í? Evropou .

INTERVIEW S U? ITELKOU ?KOLY - P? ED W ORKSHOPEM
Nyn í t u jsm e n a w or k sh opu o k yber ?ik an ?, vít e o n í n ?co?
Ur?it? ano, na?t?stí ale tyhle d?ti je?t? nejsou a? tak ohro?ené, jeliko? to jsou ?tvr?áci. I kdy? n?kte?í jedinci u?
se za?ínají setkávat se sociálními sít?mi, nap?. u star?ích sourozenc?. Proto si myslím, ?e kdy? se za?ne u nich v
tomto v?ku, tak?e to je jenom dob?e.
M yslít e si t edy, ?e t o pr o d?t i bu de pr ak t ick é t ém a, k t er é jim n ?co dá?
Samoz?ejm?. D?ti v tomhle v?ku se je?t? dají tro?ku tvarovat a lehce ovlivnit. Kdy? tedy budou seznámeny, co
kyber?ikana obná?í, tak si na to t?eba dají v?t?í pozor. Pokud nebudou informovány, tak je samoz?ejm? mo?né,
?e by nemuseli v?d?t, co v takové situaci d?lat. Tak?e jsem ráda, ?e to d?láte vy, jako studenti, p?eci jen máte k
d?tem blí?.
Vy osobn ? jst e se s k yber ?ik an ou set k ala?
M?la jsem ve t?íd? hol?i?ku, která se s tím setkala, kdy? byla v páté t?íd?, tak?e tam u? se n?co zanedbalo. Já
osobn? ne, pro jistotu jsem si nezalo?ila ani facebook, ani twitter, proto?e jsem si ?íkala, ?e o sob? nechci nikde
?íst.
T??ít e se n a t en t o w or k sh op?
T??ím se moc. Jsem na to moc zv?davá, proto jsme si vás objednali. Nikdy jsem se nesetkala, ?e by studenti ?li
do takového projektu, mám z toho fakt up?ímnou radost. Na takovou prevenci o kyber?ikan? jsme si mohli
objednat policii, ale p?eci jen je to je paní nebo pán v úpln? jiném v?ku, kdy?te ti mladí studenti jsou d?tem blí?.

INTERVIEW S U? ITELKOU ?KOLY - PO W ORKSHOPU
Wor k sh op u ? je u k on ce, t ak za?n u n ejk lasi?t ?j?í ot ázk ou . Jak se Vám t o líbilo?
Líbilo se mi to moc. P?ekvapilo m?, ?e d?ti hezky pracovaly ve skupinkách, opravdu dávaly pozor. Myslím si, ?e
je to i zaujalo, proto?e to pro n? bylo n?co nového. Nebyla to klasická p?edná?ka, kdy se jen povídá, ale mohli si
to ?o?ahat?.
Ur ?it ? jst e se byla podívat n a v?ech n y t ?i st an ovi?t ?. Jak é Vás n ejvíc zau jalo n ebo co Vám p?i?lo
n ejpr ak t i?t ?j?í?
Já bych ne?ekla, co m? p?i?lo nejprakti?t?j?í, v?echno mi p?i?lo smysluplné. Ka?dé stanovi?t? m?lo n?co
specifického a vlastn? to dohromady slo?ilo mozaiku. Nedá se ?íct, ?e by m? zaujalo jedno víc ne? ty ostatní
dv?.
M yslít e si, ?e t o pr o d?t i bylo zá?ivn é a n ?co si z t oh o odn esou ?
Bylo dobré, ?e byli v takhle men?í skupince, tak?e si povídali otev?en?, nem?li obavy, nikdo z nich nevypadal, ?e
by byl ve stresu a myslím si, ?e to pro n? ur?it? bylo p?ínosné.
D?k u jem e za r ozh ovor .
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