Beseda Lenky Eckertové pro děti 1. stupně ZŠ:
„Kyberčuně v hustým internetu“
Délka besedy: 60 minut (po dohodě lze změnit)
Po skončení besedy možnost diskuze s knihovníky, pedagogy či
rodiči, zodpovězení dotazů a poskytnutí relevantních informací.
Obsah besedy
Beseda je přizpůsobována věku a počtu dětí ve skupině
(1. + 2. tř. ZŠ/ 3., 4. + 5. tř. ZŠ). Je věnována seznámení
s riziky i přínosy internetu a nových technologií. Děti i
dospělí se dozví, jak technologií moudře využívat. Ve
spolupráci s dětmi identifikuji, v čem se skrývá
„Kyberčuně“ (hrozba). Děti se mohou vůči negativní
postavě vymezit, posoudit své vlastní chování a říci, co
jim na internetu vadí a čeho se bojí. Vysvětlíme si, jak
potížím předcházet a řešit je. Na velkoformátový papír
nakonec děti namalují svou představu Kyberčuněte.
Výtvarné dílo zůstane knihovně či škole na památku.
Děti v průběhu besedy potřebují psací potřeby, ostatní
materiály obdrží. Na besedě lze zakoupit dětskou knihu
Hustej INTERNET a uspořádat autogramiádu.
Z probíraných témat…











Co se na internetu odehrává a kdo v něm škodí
Proč někdy rodiče dětem zakazují počítač
Online hraní a závislostní chování
Nebezpečný a nezákonný obsah (pornografie, násilí atd.); sexting (vytváření a sdílení
vlastních intimních fotografií)
Kyberšikana (šikana s využitím elektronických prostředků)
Kybergrooming (lákání dětí na schůzku)
Neetická reklama, marketing a obchod (souvisí např. s hraním her)
Soukromí a jeho ochrana (mj. sociální sítě)
Etika internetu a online komunikace
Jak využít moderních technologií ve svůj prospěch
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