Národní centrum bezpečnějšího internetu, kalendář aktivit 2014
Název

Den bezpečnějšího internetu 2014, Safer
internet day.
Téma 2014: "Vytvořme společně lepší
internet..."

Termín
11.02.2014

www.saferinternetday.cz

eSafety Label
www.esafetylabel.cz

Knížka "Hustej INTERNET"

04. 2014 - setkání
registrovaných škol a
reprezentantů MŠMT,
SMO, AK ČR

Publikace je určena dětem na přelomu
mladšího/staršího školního věku a "jejich dospělým":
rodičům, učitelům, knihovníkům…

3.2014

Kampaň určená k minimalizaci digitálního vyloučení,
osvětě a zvyšování online dovedností při práci se
současnými technologiemi. V rámci kampaně byly
zpřístupněny online testy, jejichž prostřednictvím si
zájemci mohli otestovat vlastní schopnosti práce s
moderními technologiemi, které jim pomohou k lepšímu
uplatnění na trhu práce.

4.2014

Akce je zaměřena především na podporu dětského
čtenářství. NCBI se k této akci již pravidelně připojuje, v
rámci Noci s Andersenem distribuuje do knihoven svou
publikaci "Hrajte si a učte se být online", která vznikla s
podporou organizace Liberty Global a UPC. Letos bude k
dispozici též brožura "Web We Want" pro teenagery.
Lze vydat tematický tiskový/online materiál s
bezpečnostní problematikou, který bude distribuován
do knihoven v rámci uvedené akce - např. na základě
knihy Hustej INTERNET.

20.5.2014

Konference organizovaná NCBI ve spolupráci se
Senátem Parlamentu ČR pod osobní záštitou senátora,
JUDr. M. Antla.
Téma
konference: „Mobil - uživatel: kdo je chytřejší? A co na
to právo?“

květen

NCBI se pravidelně účastní Bambiriády
(www.bambiriada.cz) a využívá této příležitosti k aktivní
prezentaci své činnosti. Dětem i dospělým návštěvníkům
Bambiriády rozdává tiskové materiály a informuje o
problematice bezpečného internetu např. formou
vystoupení na pódiu.

www.getonline.cz

Noc s Andersenem

www.nocsandersenem.cz

Konference v Senátu Parlamentu ČR
„Mobil - uživatel: kdo je chytřejší?
A co na to právo?“
http://konference.ncbi.cz/

Bambiriáda 2014
www.bambiriada.cz

Projekt ve spolupráci s EUN a DZS - cílem je přizvat
MŠMT a zřizovatele škol (obce, kraje) k prosazení ESL
jako nástroje k implementaci základních bezpečnostních
standardů pro práci s ICT a mobilními technologiemi ve
všech základních a středních školách

2.2014

http://www.saferinternet.cz/
hustej-internet.html

Get Online Week + eSkills week

Popis
Den bezpečnějšího internetu - mezinárodní kampaň. V
rámci SID 2014 pořádá NCBI tiskovou konferenci a ve
spolupráci se Sdružením Linka bezpečí (SLB) startuje
soutěž o hodnotné ceny. Finále soutěže:
"Vypnětetyinternety" - jediný bezpečný internet je
vypnutý internet - proto je občas dobré vstát od svého
zařízení, věnovat se kolektivní off-line aktivitě, kde je
šance nalézt skutečné přátele...

Out of school

6.2014

Disseminace Hustého INTERNETU na prázdniny - kniha
na tábor a k dědečkovi -> za vysvědčení knihu k mobilu!
Realizace v rámci mezinárodní sítě Insafe.

9.2014

Realizováno v rámci mezinárodní sítě Insafe
(http://www.saferinternet.org/web/guest/back2school)
.

"under construction"

Back to school
www.esafetylabel.cz

Projekty Kraje - Bezpečně online

2014

Projekty krajů s podporou grantu MVČR - NCBI je
odborným partnerem a realizátorem.

http://bit.ly/1e4fAUD;
http://bit.ly/1jE07g4

Cyber security month

01.-31.10.2014

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je
celoevropskou kampaní, která přináší uživatelům
internetu povědomí, že bezpečnější prostředí online je
sdílenou zodpovědností. Aktivity po celé Evropě zahrnou
rozhlasové a televizní programy, talk show, přednášky,
odborné semináře, konference, online hry a videa,
veletrhy, mediální a outdoorové kampaně. V ČR je
plánován odborný seminář zaměřený na neziskové
organizace (zjm. provozovatele internetových hot linek a
help linek); kulatý stůl kybernetické bezpečnosti a
mediální a online kampaň.

10.2014

Konference, jejímž tématem je internetová kriminalita a
její současné trendy, praktické zkušenosti dětí a jejich
názory, osvěta v oblasti bezpečného internetu a
prevence online kriminality u školní mládeže.
Konference je pořádána v jednacím sále Magistrátu hl.
m. Prahy.

11.-12. 2014

Mediální a outdoorová kampaň "Pozor na nástrahy
internetu" - naváže na konferneci na MHMP. Vizuály
kampaně jsou graficky atraktivně zpracovány. Plakáty ve
formátu city-light v místech s vyšší frekvencí přepravy.

http://bit.ly/1b0fFWB

Praha bezpečně online – konference na
Magistrátu hl. m. Prahy
http://konference.ncbi.cz/

Mediální outdoroová kampaň "Pozor na
nástrahy internetu..."
"under construction"

Projekty 2014

Saferinternet.cz

průběžně

Informačně-vzdělávácí portál, přinášející aktuální
informace o problematice bezpečného internetu a
prevenci minimalizace rizik při jeho užívání.

měsíčník

Pravidelný měsíčník NCBI přináší souhrnné informace o
činnosti NCBI v uplynulém měsíci. Snaží se také přinášet
aktuální informace o dění v oblasti bezpečného
internetu a potenciálních rizik online.

www.saferinternet.cz

Saferinternet Newsletter
www.bezpecne-online.cz/newsletter.html

Bezpečně-online.cz

průběžně

Zábavně-vzdělávací webové stránky se zaměřením na
teenagery ve věku od 12 do 17 let a jejich učitele.

průběžně

Vynikající kanál k oslovení mládeže prostřednictvím sítě
organizací podporovaných MŠMT.

www.bezpecne-online.cz

Členství v síti Informačních center
mládeže
www.nicm.cz/ism/icm-praha-si

Safer Internet CZ - nový projekt
http://bit.ly/1hHYlqy

SocialWeb-SocialWork

Stávající projekt končí
31. října 2014,
připravuje se jeho
pokračování.

Čeká se vyhlášení nové výzvy k podávání projektů na
pokračování programů v dalším (2letém) období.

Do konce dubna 2014

Mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávání sociálních
pracovníků pro práci dětmi z ohrožených skupin s
využitím online technologií

www.saferinternet.cz/vzdelavani/swsw/in
dex.php

POSCON (Positive content)
http://prodeti.ncbi.cz/

Miracle

únor 2014 vyhodnocení Celoevropská soutěž profesionálních i amatérských
celoevropského kola
tvůrců webů pro děti a mládež, podpora tvorby
soutěže
internetového obsahu s pozitivním obsahem pro děti a
mládež.
od 1.2.2014

"under construction"

Proti "Digital Divide v Africe" - Etiopie

Mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na standardy
identifikace a označování obsahu internetu.

září 2014

Druhá etapa projektu - vytvoření IT třídy a proškolení
pedagogů/žáků v etiopské škole.

do konce září 2014

Mezinárodní projekt výměny zkušeností ve vzdělávání
dospělých.

průběžně

Projekt na zavedení standardů ICT bezpečnosti do škol.

www.ncbi.cz/komerčni/proti-digital-divide-vafrice.html

Grundtvig
www.ncbi.cz/evropskakomise/grundtvig.html

eSafety Label
www.esafetylabel.cz

No hate speech

2014 - 2015

Mezinárodní projekt proti online projevům nenávisti.

www.protinenavisti.cz/

Kraje pro bezpečný internet

2014

Projekt Asociace krajů ČR na podporu internetové
bezpečnosti.

www.kpbi.cz

eBezpečná škola
www.ncbi.cz/op-vk/kraj-vysocina-i-bezpecnaskola.html

do konce června 2014 Projekt OPVK realizovaný v kraji Vysočina ve spolupráci s
Vysočina EDU.

