Projekt Nenávist na internet nepatří
Jsme rádi, že nás Sdružení D, Z. Ú. pozvalo ke spolupráci na projektu Neboj se
promluvit (Nenávist na internet nepatří).
Žáci 8. třídy se zúčastnili interaktivního divadla fóra Sdružení D, ve kterém si
nanečisto vyzkoušeli možnosti řešení problematických modelových situací
týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu. Tato prožitková
lekce je zaujala natolik, že se přihlásilo deset dobrovolníků, kteří měli chuť se
pustit do kampaně. Nestačilo jim ovšem jen rozdávání propagačních předmětů
a vytvoření nástěnky, rozhodli se připravit celé vyučovací hodiny pro své mladší
i starší spolužáky.
Rozdělili se na dvě skupinky – jedna si připravovala program pro mladší (5. a 6.
třídy), druhá to měla těžší – předstoupit před sedmáky a deváťáky!
Čekal je nelehký úkol. Sháněli doplňující materiály na internetu, vymýšleli, jak
zapojit spolužáky aktivně do celé hodiny, zúčastnili se přednášky por. Piňose
z Policie ČR, kterého jsme pozvali do čtvrtých tříd, a pak strávili několik dalších
hodin vytvářením prezentace. A potom to úplně nejtěžší – postavit se před
tabuli a před spolužáky.
Musím je pochválit. Naučili se spolupracovat na společném projektu, překonali
tvůrčí krize i strach a svého úkolu se zhostili v rámci svých schopností výborně.
Obrovským přínosem byla kampaň i pro mě. Já sama – sociálními sítěmi takřka
nepolíbená – jsem se kvůli celé akci zúčastnila kurzu Nebezpečné komunikační
techniky spojené s ICT, na kterém jsem se s celou problematikou ještě blíže
seznámila. A rozhodla jsem se, že tímto naše kampaň neskončí. Pokud bude
pan ředitel souhlasit, ráda bych se obrátila na E-bezpečí, aby podobný minikurz
uskutečnilo nejen pro ostatní učitele, ale i pro zájemce z řad rodičů.
A co říct na závěr? Celá akce je výsledkem dlouhodobé spolupráce naší školy se
Sdružením D. Jednotlivé ročníky pravidelně jezdí za prožitkovými lekcemi do
Olomouce nebo naopak přijedou lektoři k nám do Velkého Týnce, před dvěma
roky se tehdejší osmáci neméně úspěšně zhostili projektu o anorexii. Tak
zakončím přáním – ať se nám daří i další spolupráce na dalších projektech.
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