
Digitální stopa a
identita

Úvodní úroveň



Digitální stopa se skládá z
příspěvků, komentářů,
fotografií, textových zpráv,
historie vyhledávání a
dalších. Jakmile je online,
zbavit se jí je téměř
nemožné. To je něco, co
může ovlivnit mnoho lidí
kolem vás.
Komunikace a interakce
online vytváří stopu,
kterou je těžké odstranit –
tomu se říká digitální
stopa.

 

 

Co je to digitální stopa?

Naše digitální stopa vede k
našemu digitálnímu
občanství. Pokud budeme
dobrými online občany,
budeme mít pozitivní
digitální stopu. Digitální
občanství je kombinací
našich zvyků, činností a
používání internetu, která
ovlivňuje digitální obsah a
lidi online.

Poznejte svůj digitální
otisk:

Follow the Digital Trail
 

Understanding the Digital
Footprint/Go Guardian

#ThinkTwice - Your Digital
Footprint Matters

https://www.youtube.com/watch?v=7bRZdUtmH8k&ab_channel=CommonSenseEducation
https://www.goguardian.com/blog/understanding-the-digital-footprint
https://www.youtube.com/watch?v=9eSxZPu4oqQ&ab_channel=MoorePublicSchools
https://www.youtube.com/watch?v=9eSxZPu4oqQ&ab_channel=MoorePublicSchools


Digitální identita jsou v podstatě jakékoli osobní údaje
existující online, které lze vysledovat zpět ke skutečnému
já. Například fotografie, které jste nahráli na sociální média,
příspěvky, které jste vytvořili nebo komentovali, váš online
bankovní účet, historie vyhledávače… a ano, pokud jste
hráč, také vaše aktivity ve hrách.

Digitální identita

Opravdu chcete, aby to o
vás všichni věděli?
Co si myslíte, že o vás tato
fotografie sděluje?
Jak by se podle vás ten
člověk cítil, kdyby za pár let
viděl váš příspěvek o něm?

Než něco zveřejníte online,
zvažte položení těchto otázek:

 

Helping young people manage their
online identity | Internet Matters

Digital Footprint Crossword Puzzle

Zahrajte si tuto hru, která
vám pomůže pochopit, jak
vytvořit pozitivní digitální
stopu!

Own Your Digital Identity

https://www.youtube.com/watch?v=RnHOFlaxQtI&ab_channel=InternetMatters
https://www.youtube.com/watch?v=dZ813bu0Q-E&ab_channel=Kaspersky


Být dbalý

Buď upřímný

Buď pozitivní

Když jste za zástěnou a lidé vás nevidí, je lákavé chovat
se způsobem, jakým bychom se normálně nechovali!
Mnoho lidí dělá věci pro „lajky“ nebo pro následovníky.
Získání „lajků“ může být vzrušující. Ale měli byste dělat
něco, co je v rozporu s tím, kým skutečně jste?

Posty, fotografie a zprávy lze přeposílat, kopírovat,
manipulovat s nimi a ukládat je. To, co sdíllíte, dobré
nebo špatné, může ovlivnit vaši online identitu a
zanechat dlouhotrvající digitální stopu.

Naučte se chvíli přemýšlet o tom, co se chystáte
odpovědět, přeposlat nebo odeslat. Je obsah pravdivý?
Mohlo by to někomu ublížit? Obsahuje soukromé
informace? Být pozitivní a uctivý při interakci s lidmi online
je důležitou součástí pozitivní digitální stopy.

Jak můžete vybudovat
pozitivnějšího digitálního

občana?




