
Kyberšikana,
digitální drama

a nenávistné
projevy

Úvodní úroveň



Odesílání/sdílení zraňujících nebo urážlivých zpráv
nebo e-mailů.
Ponižování ostatních zveřejňováním/sdílením trapných
videí nebo obrázků.
Šíření fám nebo lží online.
Nastavení falešných online profilů.
Vyřazování některé lidi z komunikace online.
Opakované obtěžování a výhružné zprávy
(kyberstalking).

Co je kyberšikana?
Kyberšikana je používání technologie k šikanování nebo
ubližování někomu jinému.

Kyberšikana může zahrnovat:

Kyberšikana

·Je to veřejné – může to vidět
spousta lidí.
·Rychle se šíří.
·Může být těžké jí uniknout.
·Tyran může být anonymní.
Odstranění urážlivého obsahu
může být obtížný proces.

Proč je kyberšikana tak zraňující?
?

Teen Talk on Cyberbullying

THE CYBERSMILE FOUNDATION

The bullying stories and
experiences and impact of
young people cyberbullying

 

Zatímco jakýkoli typ šikany může být zraňující, kyberšikana
může někoho zranit stejně jako fyzická nebo verbální šikana,
protože:

 

https://www.youtube.com/watch?v=adV0rxAdJV8&ab_channel=pacercenter
https://www.cybersmile.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XFmwWcGUWU4&ab_channel=AntiBullyingPro


Další informace o řešení 
kyberšikany:

5 strategies for dealing with cyberbullying

Top Tips for Dealing with Cyberbullying

Co je to?

CONVERSATION CASE
Digital Drama

FAMILY TIP SHEET Digital
Drama

Cyberbullying and digital
drama

Digitální drama

Teen Voices: Dealing With Digital Drama
 

Je běžné zažít stresující situace na
sociálních sítích, protože velká část našeho
společenského života se odehrává právě na
sociálních sítích a v online prostředí. 
Digitální drama je běžné drama a drby
každodenního života rozšířené v online světě
do té míry, že vytváří stresové situace a
zážitky. Digitální drama není považováno za
kyberšikanu, ale může k ní snadno vést.

Být online a říkat věci lidem, které byste v
reálném životě neřekli, vyhýbat se
konfrontaci nebo bojovat s přítelem přes
mobilní telefon místo ve skutečnosti, to je
jen několik příkladů digitálního dramatu.

 

 

DOSÁHNOUT!
 

https://au.reachout.com/articles/5-strategies-for-dealing-with-cyberbullying
https://www.youtube.com/watch?v=_5izudStJO0&t=36s&ab_channel=DitchtheLabel
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/education/sites/default/files/education-resources/digital_drama_-_case_and_family_tip_sheet.pdf
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/connecting_families/digital_drama-family_tip_sheet_digital_dilemma.pdf
https://www.sutori.com/en/story/cyberbullying-and-digital-drama--eJMNS7GxxCydG9ZFnCtMFevC
https://www.youtube.com/watch?v=RydKEaiKolc&ab_channel=CommonSenseEducation


S rolí online platforem zahájila
Evropská komise v
posledních letech dialog s
Facebookem, Youtube,
Twitterem a Microsoftem,
aby čelila online nenávistným
projevům. Financuje také
projekty jdoucí tímto směrem
a vyhlásila Kodex chování pro
nenávistné projevy.

Nenávistné projevy online 

Teen Voices: Hate Speech Online

Projevy nenávisti
Nenávistné projevy spočívají v
krutých, nepřátelských nebo
negativních prohlášeních o
někom jiném. Negativní
komentáře na základě jejich rasy,
náboženství, národnosti,
schopností, věku, pohlaví nebo
sexuální orientace.

Online hate speech rose 20% during pandemic:
'We've normalised it'

Nenávistné projevy jsou
víc než jen drsná slova.
Může to být jakákoli forma
výrazu, jehož cílem je
hanění, ponižování nebo
podněcování, nenávisti
vůči skupině nebo třídě
lidí. Může k tomu dojít
offline nebo online nebo
obojí. Lze tento obsah
komunikovat pomocí slov,
symbolů, obrázků, memů,
emotikonů a videa.

Hate speech VS Freedom of speech | Very
Verified: Online Course on Media Literacy

https://www.youtube.com/watch?v=8vUdWpwLv10&ab_channel=CommonSenseEducation
https://www.bbc.com/news/newsbeat-59292509?piano-modal
https://www.youtube.com/watch?v=1_yrY2fOazE&ab_channel=EdEra



