Nabídka výukových programů Informačního centra pro mládež
zaměřených na mediální a digitální gramotnost ve školním roce 2020/2021

Výukové programy vhodné pro střední školy:
1. Výukové programy „OMG“ (Objev Mediální Gramotnost)
Obsah přednášek je zaměřen na bezpečnost na internetu, sociální sítě a důsledky jejich vlivu, fake
news, skrytou reklamu apod. Přednášky jsou koncipovány tak, aby pomohly žákům získávat a
prohlubovat kompetence v oblasti mediální gramotnosti. Přednášky jsou na 90 minut.
Cena: na školách v Uherském Hradišti, nebo v našich prostorách ZDARMA, mimo Uherské Hradiště
250,- Kč/skupina.
• Sociální sítě
První část je věnována bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá
data i sebe. Následuje část s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky
navrhuje počítač na základě algoritmů, co je sociální bublina. Vliv sociálních sítí na psychiku a chování
a informace o skryté reklamě.
• Bezpečnost na internetu aneb jak být v bezpečí na internetu
Přednáška je zaměřena na bezpečí a hrozby internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet,
zabezpečit email apod., aby všechna data byla v bezpečí. Část věnovaná chování při práci na
internetu zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.),
jak a kde hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu.
• Fake news, manipulace a skrytá reklama aneb co mě na internetu ovlivňuje
V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam)
a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou
také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je
poznat, a také nové zbraně dezinformací – deep fake videa. Na tuto část navazují informace o
kritickém myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformací na
internetu vypořádat.

2. Kyberbezpečnost
– projekt „Přemýšlej“ společnosti Calliditas Edutainment
Výukový program je pojat jako beseda za použití interaktivní tabule. V hodině lze využít i moderní
technologie jako virtuální realitu a robotiku. Téma svým obsahem plní nejen potřeby RVP a
průřezových témat, ale je i sadou nástrojů a informací, které studenti upotřebí v reálném životě.
Zahrnuje problematiku antivirové ochrany, bezpečného hesla, tipů virů, jak je rozpoznat a jak se jim
bránit, základy biometrie apod. Přednáška trvá (dle domluvy) 45 – 90 minut a je potřeba interaktivní
tabule propojená s notebookem a internet v učebně, případně alespoň dataprojektor a přístup k
internetu.

Všechna témata lze upravit dle požadavků pedagoga, nebo již probraného tématu.
Dále nabízíme:
 facilitaci projektových dnů včetně pomoci s tematickým zpracováním (cena za projektový den
je 500,- Kč).
 preventivní stolní hru Safe v reálu aj virtuálu až pro 16 žáků od 12 let, kterou jsme vydali v
roce 2019, k zapůjčení ZDARMA

V případě zájmu o jakýkoliv výukový program, či bližší informace, nás neváhejte kontaktovat.
Lenka Kodrlová
Vedoucí Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště
icm@uherske-hradiste.cz
+420739525412

