(NE)BEZPEČNE V SIETI

INFORMÁCIE NA WEBE

ZÁKLADNÉ POJMY

WWW.OVCE.SK

Online gambling

PROJEKT SA ZAMERIAVA NA BEZPEČNOSŤ DETÍ A MLÁDEŽE, NAJMÄ
NA RIZIKÁ INTERNETU, MOBILOV A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Hranie hazardných hier prostredníctvom digitálnych
technológii (počítač s internetom, TV alebo mobilný tel.).

WWW.ZODPOVEDNE.SK

Hacking

PROJEKT ZAMERANÝ NA BEZPEČNÉ A ZODPOVEDNÉ POUŽÍVANIE
INTERNETU, MOBILNÝCH TELEFÓNOV A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Nezákonné preniknutie do cudzieho počítača
alebo počítačového systému.

WWW.STOPLINE.SK

Flaming

PREVÁDZKOVANIE NÁRODNÉHO CENTRA PRE NAHLASOVANIE

Zverejňovanie urážlivých správ na internete.

NEZÁKONNÉHO OBSAHU ALEBO ČINNOSTÍ NA INTERNETE

Phishing

WWW.KYBERSIKANA.SK

Činnosť, kedy sa podvodník snaží vylákať od používateľa
rôzne heslá.

INFORMAČNÁ STRÁNKA K PROBLEMATIKE KYBERŠIKANY

Cyberhate
WWW.BEZNENAVISTI.SK
CIEĽOM KAMPANE JE PODPORIŤ VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
K DODRŽIAVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV, VYTVÁRAŤ NOVÉ NÁSTROJE
NA BOJ S NENÁVISTNÝM VYJADROVANÍM
WWW.POMOC.SK
LINKA POMOCI JE SÚČASŤOU PROJEKTU ZODPOVEDNE.SK
CIEĽOM JE KOORDINOVANÁ POMOC, PORADENSTVO
PRE ZODPOVEDNÉ POUŽÍVANIE INTERNETU, MOBILNEJ KOMUNIKÁCIE
A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
- TELEFÓNNA LINKA: 116 111
- EMAIL KONZULTÁCIE: POTREBUJEM@POMOC.SK

Nenávistný, hanlivý prejav, diskriminujúca forma agresie
na internete voči iným na základe ich príslušnosti
k nejakej menšine.

Disinhibičný efekt
Pre zdanlivú anonymitu internetu majú ľudia menej
zábran, sú menej opatrní a ľahšie prezradia o sebe
intímne detaily, robia veci, ktoré si v reálnom svete
nedovolia.

Spam

- ONLINE CHAT (ČET): OD 18:00 DO 22:00 HOD.

Hromadne rozosielaná nevyžiadaná správa,
často reklamy.

ZÁKONY A LEGISLATÍVA

Hoax

95/1974 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 15. augusta 1974
o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Vybrané ustanovenia Trestného zákona (zák. č.300/2005 Z.z.) dotýkajúce sa
problematiky nenávistných prejavov na internete a extrémizmu
Cyberhate a medzinárodné právo:
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite.
Dodatkový protokol týkajúci sa kriminalizácie skutkov rasistickej a xenofóbnej povahy
spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým
formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

Falošná a podvodná správa, upozorňujúca
na neexistujúce nebezpečenstvá či prísľuby.

Kyberšikana
Opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom
je vysmievať sa, ubližovať iným, ponižovať na internete.
Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou.

Spyware
Softvér skrývajúci sa v PC bez vedomia majiteľa.
Zbiera informácie o PC, o heslách, osobných údajoch...
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Čapajevova 9, 080 01 Prešov
cenef@cenef.sk
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(NE)BEZPEČNE V SIETI

KRITICKÉ MYSLENIE

(vedecké myslenie, riešenie problémov, reflektívne myslenie, neformálna logika,
správne myslenie)
Aktivizuje sa najmä pri posudzovaní výrokov iných ľudí, či sú pravdivé a či nie; či im
máme veriť alebo nie; pri posudzovaní konania iných; pri posudzovaní, či je to
správne alebo nesprávne; pri premýšľaní o vlastných názoroch a ich

EFEKTÍVNE VYHĽADÁVANIE

Triky na efektívne vyhľadávanie Google:
http://www.google.sk/intl/sk/insidesearch/tipstricks/all.html

O KRITICKOM MYSLENÍ

sprostredkovaní iným osobám; pri rozhodovaní o tom, čo robiť.

10 krokov ku kritickému mysleniu

KRITICKÉ MYSLENIE

- spochybniť predpoklady,
- príjmite iné pohľady na svet,
- k prijímaniu rozhodnutí používajte dáta,
- naučte sa zvládať nejasnosť,
- staňte sa kreatívnymi,
- do programu si zabudujte čas na reflexiu,
- preneste sa cez prvý význam, ktorý vám napadne,
- budujte si vedomosti,
- prestaňte škatuľkovať,
- buďte poctivý a otvorený.

odhaľovanie
hodnotenie
predpokladanie
klasifikovanie, kategorizácia
hľadanie princípov
hypotézy
zdôvodnené názory
usudzovanie na základe kritérií
pestrofarebné videnie sveta, idúce do hĺbky, do podstaty
racionálne, dôsledné
originálne myslenie
aktívne
interdisciplinárne
pátrajúce, hľadajúce, skúmajúce
precízne vyjadrovanie
nezaujaté, bez predsudkov a emócií
snaha naučit sa myslieť
NEKRITICKÉ MYSLENIE
hádanie
uprednostňovanie
viera
zoskupovanie
asociovanie pojmov
domnienky
názory bez zdôvodnenia
usudzovanie bez kritérií
čierno-biele, povrchné videnie sveta
iracionálne, nedôsledné
napodobňovanie, preberanie myšlienok iných
pasívne

Bariéry brániace rozvoju kritického
myslenia
Najväčšou bariérou brániacou rozvoju efektívneho
kritického myslenia je nedostatočné povedomie o tom,
čo vlastne kritické myslenie je a ako je táto schopnosť
dôležitá.

Ďalšie bariéry:
- potvrdzovacia predpojatosť,
- prisudzovacia predpojatosť,
- dôverovanie „drbom“,
- výpadky pamäti,
- prijímanie autorít bez námietok,
- nepriznanie, že nepoznáte všetky fakty.

unidisciplinárne
dogmatické
vágne vyjadrovanie
egoistické, emocionálne
snaha naučiť sa to, čo vymysleli iní

PRISTUPUJME K INFORMÁCIÁM AKO K JEDLU
1. Rozumejme ich zloženiu.
2. Kontrolujme odkiaľ suroviny pochádzajú.
3. Konzumujme ich zodpovedne k nášmu okoliu.
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