O projektu

Naše činnost

Kontakty

Co je E-Bezpečí?

Aktivity projektu

E-Bezpečí je preventivní, vzdělávací, výzkumný a
intervenční projekt s celorepublikovou působností
zaměřený na problematiku nebezpečných komunikačních
jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a
mobilních telefonů.

Projekt E-Bezpečí vyvíjí celou řadu aktivit, které se
zaměřují na prevenci, edukaci a výzkum v oblasti
rizikového chování spojeného s užíváním ICT.

Poštovní adresa:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
(Projekt E-Bezpečí)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

A. Přednášky a workshopy pro různé cílové skupiny
(pro děti, rodiče, učitele, policisty, sociální
pracovníky a další).
B. Poradenství v oblasti sociálně-patologických jevů
spojených s využíváním internetu a mobilních
telefonů (online poradna).
C. Tvorba výukových materiálů pro různé cílové
skupiny.
D. Provoz internetového portálu E-Bezpečí.
E. Pravidelné relace v rozhlase.
F. Vědeckovýzkumná činnost
(realizace online výzkumných šetření, řešení
výzkumných a vzdělávacích grantových projektů,
pořádání konferencí).

Klíčová témata projektu
Mezi ústřední témata, kterými se projekt E-Bezpečí
zabývá, patří:
• kyberšikana (různé formy šikany v rámci online
komunikace – např. vydírání, vyhrožování, ponižování
nebo zesměšňování obětí),
• kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli
internetu směřující k vylákání oběti na osobní schůzku),
• kyberstalking a stalking (různé formy nebezpečného
pronásledování),
• spam a hoax (nevyžádané, podvodné, poplašné nebo
jinak nebezpečné zprávy),
• sexting (sdílení sexuálně laděného obsahu),
• ochrana osobních údajů na internetu,
• rizika sociálních sítí (např. Facebook).

E-mailové kontakty:
info@e-bezpeci.cz (obecný e-mailový kontakt)
vzdelavani@e-bezpeci.cz (oddělení vzdělávání)
redakce@e-bezpeci.cz (redakce portálu E-Bezpečí)
prvok@upol.cz (kontakt na Centrum PRVoK)
Telefony:
+420 773 470 997 (vedoucí projektu)
+420 777 588 382 (objednávky vzdělávacích akcí)
Facebook:
www.facebook.com/ebezpeci
Web:
www.e-bezpeci.cz (centrální portál)
www.prvok.upol.cz (web Centra PRVoK)
www.napisnam.cz (online poradna)
konference.e-bezpeci.cz (web konference E-Bezpečí)

Partneři, spolupracující instituce

Projekt E-Bezpečí je realizován a garantován Centrem
prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (Centrum PRVoK).
Více na www.prvok.upol.cz.

Vzdělávací
Vzdělávácí aktivity

Další informace

Cílové skupiny

Z našich výsledků

E-Bezpečí se snaží zvýšit informovanost o problematice
nebezpečných komunikačních jevů spojených s virtuální
komunikací, proto nabízí řadu vzdělávacích akcí
modifikovaných pro různé cílové skupiny:

Za dobu své existence projekt E-Bezpečí zrealizoval velké
množství vzdělávacích akcí. Od roku 2008 výcvikem
E-Bezpečí prošlo:

Besedy pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
Přednášky pro studenty VŠ.
Přednášky pro učitele.
Systematické vzdělávání učitelů (certifikované).
Přednášky pro PIS Policie ČR.
Přednášky pro pracovníky OSPOD.
Besedy pro rodiče.
Besedy pro veřejnost.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Univerzita Palackého v Olomouci
www.prvok.upol.cz

Více než 29 000 žáků ZŠ a SŠ.
Více než 3000 učitelů ZŠ a SŠ.
Více než 600 policistů PIS všech regionů ČR.
Více než 90 manažerů prevence kriminality.
Více než 1000 rodičů.
Lektorské týmy E-Bezpečí působí na celém území ČR.

Forma vzdělávacích akcí
Vzdělávací akce mapují jak konkrétní nebezpečné jevy, tak
možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa
o problematice je vytvářena na základě modelových
situací i skutečných kauz, které jsou představeny pomocí
prezentací a videoukázek.
Délka trvání vzdělávacích akcí:
• přednášky (4×60 minut),
• besedy (2×45 minut).

Grantová činnost
Od doby svého vzniku získalo Centrum prevence rizikové
virtuální komunikace ve spolupráci s nejrůznějšími
institucemi (školy, města, kraje, Policie ČR, MVČR, MŠMT,
GAČR, FRVŠ) více než 40 grantů zaměřených na prevenci,
edukaci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování
ve virtuálních prostředích.

Více na http://vzdelavani.e-bezpeci.cz.

Příkladem úspěšného regionálního vzdělávacího projektu,
na kterém se podílí Centrum PRVoK PdF UP, je projekt
E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz).

www.e-bezpeci.cz

