Blokové vyučovanie – (Ne)bezpečne v sieti
Kritické myslenie v online priestore

S pojmami ako mediálna gramotnosť, kritické myslenie či nenávistné prejavy sa
v poslednom období v spoločnosti stretávame čím ďalej, tým viac. Do slovníka spoločnosti sa
s narastajúcou popularitou života v online priestore začlenili aj nové pojmy, akými sú napr.
deepfake, konšpirácie, dezinformácie, kyberšikana, trollovanie či digitálne občianstvo, ktoré
sa stali neoddeliteľnou súčasťou online sveta. Súčasní žiaci žijú v tejto uponáhľanej online
dobe. Práve preto sme nútení preniesť dané témy zrozumiteľným spôsobom do práce
s mládežou.
5. 5. 2022 žiaci 7. A absolvovali blokové vyučovanie zamerané na bezpečnosť v online
priestore, mediálnu gramotnosť, digitálne občianstvo, kyberšikanovanie. Deň sme začali
premietaním filmu V sieti – Za školou. Je to špeciálna verzia filmu V sieti vhodná pre divákov
od 12 rokov. Dokumentárny film režisérov Barbory Chalupovej a Víta Klusáka, ktorý v rámci
psychosociálneho experimentu mapuje tabuizovanú tému kyberšikany a sexuálneho
zneužívania detí na internete. Potom nasledovala spoločná diskusia, žiaci hovorili svoje
názory, pýtali sa a riešili sme otázky odporúčané v metodickej príučke k danému filmu.
Nasledujúce hodiny pracovali v skupinách. Riešili sme aktivity z publikácie
„(Ne)bezpečne v sieti“, a to:
1. Bezpečné heslo – cieľom aktivity je diskutovať o bezpečnom online správaní. Vytvoriť
a porovnať stratégie pre zostavenie bezpečného hesla. Pomenovať riziká súvisiace
s nedostatočným zabezpečením súkromných účtov, informácií a údajov. Zhodnotiť vlastné
online zabezpečenie súkromia.
2. Čo ak s niekým nesúhlasím na sociálnej sieti? – Cieľom aktivity je rozoznať vhodnú
a nevhodnú komunikáciu, prispôsobiť svoje reakcie na sociálnych sieťach a poukázať na
dopady nevhodnej online komunikácie.
3. Digitálni obrancovia – Cieľom aktivity je označiť škodlivý softvér/aplikáciu a určiť
možnosti online ochrany. Odhadnúť riziká súvisiace s vlastnou aktivitou na internete.
Poslednú hodinu sme spoločne vytvorili nástenku, ktorá bude viditeľná pre všetkých
žiakov školy na hlavnej chodbe. Spoločne sme sformulovali odporúčania, ako sa chrániť na
internete. Žiaci dostali Certifikát o absolvovaní blokového vyučovania na tému:
„(Ne)bezpečne v sieti“.
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