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PROJEKT E-BEZPEČÍ SE TRADIČNĚ
PŘIPOJUJE K OSLAVÁM DNE
BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU 2020
Kamil KOPECKÝ
Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne
bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos
připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete
zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme
několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně
pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší
kuchyně.

S Nadací O2 rozjedeme další etapu
programu O2 Chytrá škola
Ve spolupráci s Nadací O2 vykopneme další části programu O2
Chytrá škola a zaměříme se nejenom na online bezpečnost, ale
především na smysluplné využívání IT technologií ve výuce. Těšit
se můžete na zbrusu nový obsah určení pro pedagogy a rodiče
#o2chytraskola.

S
Vítem
Klusákem
vykopneme
preventivní aktivity spojené s filmem V
síti
Ve spolupráci týmem Víta Klusáka rozjedeme preventivní kampaň
orientovanou na rizikové seznamování dětí v online prostředí.

Cílem je nestrašit, ale podpořit zodpovědnou práci s internetem.
Jsme rádi, že jsme byli jak u zrodu celého filmu, tak i u nové knížky,
která se společně s filmem objeví na knižních pultech. #vsiti

S
O2
rozjedeme
nový
výzkum,
orientovaný na bezpečnost v prostředí
škol
V novém výzkumu se vrátíme opět do školy a podíváme se, jak
pedagogové pracují s IT technologiemi a zda se chovají skutečně
bezpečně. A možná odhalíme i nějaké ty bezpečnostní mezery.
#o2

S ČSOB pomůžeme s online bezpečností
především seniorům
Senior je pro nás velmi důležitá cílová skupina, proto budeme
pokračovat v jejich intenzivním proškolování. Budeme se bavit
především o online podvodech a dalších nástrahách, se kterými se
mohou senioři na svých cestách internetem setkat. #senioronline

S Avastem
online

upgradujeme

Buď

safe

Avastu pomůžeme s upgradem projektu Buď safe online s Jirkou
Králem, na kterém intenzivně pracujeme již o Vánoc. Můžete se
těšit jak na nové texty, tak nová videa! #budsafeonline

S policií budeme pokračovat v úspěšné
prevenci v česko-polském pohraničí
Budeme pokračovat v úspěšně rozjetém projektu, který v
součinnosti s policií řešíme v česko-polském pohraničí. Hlavní
náplní je terénní práce s dětmi, a to jak na české, tak i polské
straně hranic. V letošním roce v rámci tohoto projektu proběhne
minimálně 100 terénních akcí. #stopcybercrime

Posílíme vzdělávání budoucích učitelů,
a to přímo na PdF UP!
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je v oblasti IT
bezpečnosti a prevence rizikového chování na internetu zcela
unikátní, což se projevuje např. v rámci učitelské profesní přípravy
- každý student totiž v rámci svého studia projde celou řadou
přednášek a seminářů zaměřených na problematiku prevence
rizikového chování na internetu, tak i problematiku mediální
výchovy. Nově zapojíme do vzdělávacích aktivit např. pracovníky
CZ.NIC z projektu Bezpečně na netu. #bezpecnenanetu

Pomoc obětem v nouzi? Bez debat!
Již 10. rok je vám k dispozici naše online poradna, která pomáhá
obětem v nouzi řešit jejich problémy a krizové situace, ke kterým
došlo v online prostředí. Bezplatně, anonymně, kvalifikovaně.
Nebojte se zeptat, ať už zažíváte v online prostředí cokoli. Pokud
budeme moci, rádi pomůžeme. #napisnam.cz

A samozřejmě budeme žít terénem
Základem projektu E-Bezpečí je především každodenní práce s
lidmi - ať už žáky, rodiči, učiteli či seniory. Rozhovory, besedy,
diskuse, rozbory, analýzy problémů, pomoc s blokacemi, návrh
technických řešení, analýza případů, kazuistika, to vše patří k
základu naší práce. Internetovou bezpečností se nezabýváme jen
pouhý jediný den v roce, žijeme jí celý rok. Děkujeme, že jste s
námi, a těšíme se na další společnou práci a hlavně smysluplné
výsledky.
Redakce E-Bezpečí
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