Preventivní program: Kyberkriminalita – 13. 11. 2019
Ve středu 13. 11. 2019 nás přijeli navštívit
pracovníci z organizace PORTUS Prachatice, kteří
se zabývají problematikou kyberkriminality (a
nejen jí).
Nejdříve si každý z nás zvolil přezdívku, pod kterou
chceme vystupovat.
Hned na začátku jsme mezi sebou zjišťovali, kdo
má které sociální sítě, jestli jednu nebo více, na co
je ta či ona síť zaměřena. Kluci se chlubili různými
strategickými hrami, které se hrají tzv. „online“.
Což znamená, že musíte být stále připojeni na „síti“
– k internetu. Bylo zajímavé sledovat, že přesto, že
sociální sítě jsou povolovány dětem od 13 let, tak
leckterý žák 4. třídy (věk 9-10 let) již nějakou
sociální síť má.
Ukázali jsme si, že sociální sítě nemusí vždy znamenat jen kontakt s přáteli,
ale mohou pro nás být i střetem s lidmi, kteří jsou pro nás cizí. V tomto případě
bychom si měli dát pozor, koho pouštíme do svého soukromého profilu. Byly
nám představeny možnosti
nastavení
soukromého
profilu. Ukázali jsme si, jaké
jsou způsoby odmítnutí dané
konverzace, jaký je rozdíl mezi
„odmítnutím, zablokováním a
nahlášením“.
Ukázali jsme si „fake
profil“, pod kterým nás může
kontaktovat někdo jiný, než se
ukazuje na obrázku, a jak je
snadné si takový profil založit.

Též jsme pracovali s poznámkami
pod čarou, kterým jsme z počátku moc
nerozuměli. Je nám již jasné, že není
nutné všude vypisovat své soukromé
údaje jako je jméno, adresa, telefon.
V některých případech je možné užít
přezdívku, či e-mailovou adresu,
namísto adresy bydliště.
Stejně tak, jako se nedáme do řeči
s cizím člověkem na ulici, bychom se
neměli do konverzace pouštět ani
s cizími lidmi na internetu. V případě,
že nás nějaký podezřelý člověk
kontaktuje, je vždy vhodné to říci
někomu dospělému - ať už rodiči, či
někomu ve škole.
Opatrnosti není nikdy dost a je
stále třeba si opakovat, že věci nemusí
vždy být takové, jakými se zdají. 😊
Anna Bělková

