SPŠ a sociální sítě
Starší generace se často domnívá, že se mladí lidé, například žáci střední školy, daleko lépe
orientují v oblasti digitálních technologií, že to umí s počítačem, sociální sítě mají v malíčku.
Ale když se některých zeptáte na to, jak chrání sebe a svoje soukromí na oblíbených sociálních
sítích, jako je například Facebook nebo Instagram, tak zjistíte, že netuší, o čem je řeč.
Naše škola už několik let spolupracuje v rámci prevence rizikového chování s Oddělením
sociální prevence MÚ v Novém Městě nad Metují a s organizací ACET ČR. Máme zpracovaný
projekt Pomocí internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat s podtitulem
Kyberšikana. Tento projekt je financován z dotace města. Lektor a ředitel české pobočky
organizace ACET ČR Mgr. Krampota má pro žáky studijních i učebních oborů druhého ročníku
připravený interaktivní program o skrytých nebezpečích internetu. Naši žáci jsou často
překvapeni tím, když v rámci tohoto programu zjistí, jak lehkomyslně se na síti pohybují, jak
ohrožují sami sebe a své blízké uveřejňováním citlivých informací a fotografií všeho druhu na
webu. Platí zásada: „Co jednou dáte na web, tak to tam zůstane na věky věků, i kdybyste to
tisíckrát smazali.“ Jak jste na tom vy?
Mnozí žáci, hlavně děvčata, mají osobní zkušenost i s agresory a kyberšikanou. Lektor radí, jak
v takovém případě postupovat, na koho se obrátit s žádostí o pomoc, zda podat trestní
oznámení. V průběhu programu se věnuje i tomu, co se skrývá pod pojmy lživý obsah,
pornografie, nebezpečné kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika
pořizování fotografií a videí, jak zabezpečit své účty na sociálních sítích, jaká si nastavit hesla.
Žáci se mohou ptát na vše, co je z této oblast zajímá. Podstatným přínosem celého projetu je
i to, že důležité informace se jim dostávají od člověka, který této problematice rozumí a dokáže
zaujmout generaci náctiletých.
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