Co je sexting,
happy slapping,
kybergrooming,
kyberstalking?

Realita
kybersvěta
sexting / happy slapping / kybergrooming / kyberstalking

Přijďte si
pro odpovědi
do DEPO2015!

17/10–10/11 2019
Výstava / divadlo / seminář
DEPO2015 / Vstup zdarma
Rozumíte tomu, co děti
na virtuálním světě tak láká?
Víte, co všechno se může
v kyberprostoru dít?
Chcete využívat výhody kybersvěta,
ale zároveň se vyhnout rizikům?

Realita
kybersvěta
DEPO2015 / Vstup zdarma

Výstava
17/10–10/11 2019
Vernisáž 17/10/2019 / 17:00 hodin
Výstavu je možné shlédnout kdykoliv
v otevírací době DEPA2015.
Výstava je vhodná pro širokou veřejnost,
děti i dospělé.
Divadlo a seminář
Divadelní představení se seminářem
(celkem 2 hodiny):
20/10, 27/10, 3/11, 10/11/2019
Vždy v 10:00 a v 15:00 hodin.
Akce je určena pro dospělou veřejnost,
zejména rodiče a děti od 15 let

Krátké divadelní představení a na něj
navazující odborný seminář se zaměřuje
právě na rizika komunikace po sociálních
sítích, ukazuje na příčiny, důsledky, ale
také vliv rodiče na bezpečný pohyb dětí
ve virtuálním prostředí a včasné zachycení
projevů rizikového chování. V rámci
semináře bude prostor pro dotazy a diskuzi
na Vaše téma. V případě potřeby je možné
vyžádat individuální konzultaci s přítomnou
lektorkou. Seminář povede Mgr. Denisa Holá,
vedoucí primární prevence v organizaci
Point 14 z.ú. Kapacita je 30 míst, z tohoto
důvodu doporučujeme rezervaci předem
na kontakty: mobil 602 214 951 nebo email
gregorova@plzen.eu.
Výstava retro komunikačních technologií Vám
připomene nejenom tlačítkové telefony, které
budou pro děti jistě vtipným unikátem, ale
také další, pro ně již neznámé přístroje.
Na vernisáži se navíc můžete těšit
na interaktivní komentovanou prohlídku.
Přijďte do DEPA2015!

Kybersvět, kyberprostor, virtuální svět…
prostředí, ve kterém se děti a mladiství
pohybují mnohdy lépe než dospělí. Často si
však neuvědomují, že už se nejedná o čistě
virutální prostor, ale o svět, který velmi
úzce souvisí s všední realitou a v realitě
pak ovlivňuje naše životy. Má své výhody, ale
také svá rizika. Kybersvět nabízí prostor
pro rizikové i kriminální chování, které
může zůstat pouze ve virtuálnu, ale také
může být později pácháno mimo tento prostor,
tedy v realitě. V každém případě má toto
jednání vliv na zdravý vývoj dítěte, jeho
identity, sebepoznání a sebehodnoty, může
způsobit rizikové až sebedestruktivníchování.
Příkladem je kyberšikana – probíhá
ve virtuálním prostředí, kde děti někoho
zesměšňují, pomlouvají, vyhrožují, vydírají,
často jen s cílem se pobavit., V oběti ale
vyvolávají pocit méněcennosti, úzkosti, studu
a strachu. Oběť netuší co dalšího se bude dít,
zda jí bude ublíženo fyzicky, zda bude osobně
napadána a zesměšňována před ostatními apod.
Kyberšikana má oproti šikaně mnohonásobně
větší dosah. O šikaně se často ví v kolektivu,
ve kterém se děje. Kyberšikana se ale šíří
po internetu mezi další osoby, přátele, známé,
může se dostat k rodičům. Je těžké jí čelit,
je těžké ji zastavit.
Kyberšikana není jediným rizikem, které se
zejména na sociálních sítích objevuje. Dalším
rizikem je komunikace s neznámými lidmi
vyžadujícími sexuální rozptýlení, manipulace
dětí k osobní schůzce za účelem zneužití,
pronásledování a napadání neustálými zprávami,
to vše v sobě kyberprostor může skrývat.

