Učitelé online
Pedagogická příručka

Zvláštní poděkování:
• členům mezinárodní sítě Insafe a INHOPE za jejich připomínky a práci v oblasti
vedení dětí a mladistvých k zodpovědnému užívání online technologií;
• Evropské komisi za podporu sítě Insafe a iniciativy eTwinning, pedagogická
příručka vychází ze spolupráce mezi projekty a staví na znalostech a obsahu
získaném z obou z nich;
• společnostem Google a Liberty Global za podporu, bez níž by tato příručka
nevznikla;
• mnoha pedagogům, včetně členů sítě eTwinning, kteří nelitovali energie
a otestovali všechny aktivity z této příručky; a
• pracovníkům ministerstev školství, která spolupracují s organizací European
Schoolnet, a týmu European Schoolnet za spolupráci a nadšení, s jakým mění
vzdělávání zaváděním online technologií do výuky a studia.

Předmluva
Jsme na začátku 21. století a pro mnoho mladých lidí je stejně jako jejich život ve světě fyzickém
důležitá i jejich online identita, vztahy a aktivity rozvíjené v prostředí Internetu. Učitelé by proto měli
vzít tuto skutečnost na vědomí a snažit se mladým lidem pomoci naplno využívat možnosti online
technologií pro rozvoj jejich klíčových kompetencí. Možná ještě podstatnější je, aby učitelé mladým
lidem pomáhali stát se přemýšlivějšími a zodpovědnějšími občany.
Web podle nás, příručka pro teenagery zveřejněná sítí Insafe* v Den bezpečnějšího Internetu 2013, si
klade takovéto cíle. Vytvořili ji mladí lidé pro mladé, aby čtenáře seznámili s jejich právy a povinnostmi
a přiměli je k zamyšlení nad chováním vlastním i chováním vrstevníků.
Stejně jako byl Web podle nás vytvořen mladými lidmi pro mladé, lekce v pedagogické příručce
Webu podle nás připravili učitelé pro učitele z celé Evropy. Ve scénářích hodin najdete nápady
a aktivity podporující u mladých lidí rozvoj kreativity a kritického myšlení, jako zásadních předpokladů
pro plnohodnotný život v budoucnosti.
Příručka pomáhá učitelům začlenit do výuky témata související s činnostmi mladých lidí na Internetu,
a to prostřednictvím scénářů interaktivně vedených hodin a pracovních listů. Pro přehlednější práci
jsou témata a cíle jednotlivých aktivit uvedeny v rozsáhlém rejstříku.
Při práci s předkládanými materiály mohou studenti:
• lépe pochopit možnosti a výzvy, které jim Internet poskytuje;
• osvojit si dovednosti potřebné v budoucím životě a práci.
Všechny plány lekcí jsou v souladu s Evropským rámcem e-kompetencí (European e-Competence
Framework)1, který pomáhá stanovit a popsat kompetence v oblasti ICT podle Evropského rámce
kvalifikací (European Qualification Framework, EQF) a nastiňuje metodické možnosti pro jejich získávání.1
Chcete-li nabídnout vlastní scénář hodiny či zdroj materiálů, zašlete je prosím na adresu
infowww@eun.org

*O síti Insafe:
Insafe je evropská iniciativa pro bezpečnější Internet zaměřená na osvětu spolufinancovaná Evropskou komisí. Insafe tvoří
síť národních osvětových center, pomocných linek (tzv. helplines) a mládežnických panelův zemích Evropské unie i dalších
státech. Koordinátorem mezinárodní sítě InSafe je organizace European Schoolnet. Insafe si klade za cíl umožnit uživatelům
využívat kladných stránek Internetu a zároveň se vyhýbat možným nebezpečím. Podrobnější informace najdete na webových
stránkách www.betterinternetforkids.eu (www.saferinternet.cz) nebo na adrese bik-info@eun.org (info@saferinternet.cz).

1

http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4062_EUeCompFWexpertGuidelines.pdf
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Předmluva autorů
„Jako učiteli dějepisu je mi potěšením využívat ICT s mými studenty. Mají díky
nim přístup k velkému množství informací a k celé řadě nástrojů. Umožňují mě
i mým studentům pracovat jinak, jít více do hloubky, a tak se učit zábavnější
formou. Tato příručka představuje další pomoc, jelikož ICT, je třeba naučit se
ovládat, ostatně jako ostatně všechny nástroje.“
Maxime Drouet, Francie

„Mít v 21. století matematické schopnosti neznamená pouze zvládnout obsah
osnov, umět počítat a uvažovat matematicky, ale také dovednost používat nejrůznější digitální a webové nástroje pro řešení problémů ve spolupráci s ostatními
a bezpečně vyhledávat a sdílet informace. A existuje lepší možnost, jak se nějaký
nástroj naučit ovládat, než si s ním začít hrát?“
Irina Vasilescu, Rumunsko

„Internet je jako moře – v podstatě nekonečný, nádherný a zajímavý, ale také
divoký a nebezpečný. Objevíte zde spoustu věcí, nebo se v něm můžete
úplně ztratit.“
Martina Kupilíková, Česká republika

„Dnešní mladí lidé si život bez Internetu nedokážou představit. Představuje pro
ně velké množství úžasných možností. Zároveň se ale chtějí cítit bezpečně. Jedním z aspektů bezpečnosti je soukromí. Každý, kdo se na Internetu pohybuje, by
měl vědět, jak zveřejňovat zprávy, sdílet informace a chovat se zodpovědně.“
Evangelia Kontopidi, Řecko

„Web podle nás“ je určen pro pedagogy, kteří chtějí pomáhat mladým lidem
naučit se, jak vhodně používat Internet, a pro tuto činnost neustále hledají
užitečné nástroje.“
Drew Buddie, Spojené království

„Příručka pomáhá učitelům zavést do výuky nové postupy, a to ve všech
předmětech, nikoli pouze v otázce online bezpečnosti. S její pomocí mohou být
inovativnější – stanou se členy komunity učitelů, kteří se snaží pracovat tak, aby
studenti byli spokojenější a při učení aktivnější.“
Miguela Fernandes, Portugalsko

„Buďte tvůrčí! Hledejte v sobě umělce!“
Frans Nieuwenhuyzen, Nizozemí

„Online bezpečnost studentů by měla být hlavní prioritou pro všechny strany
participující na výchově a vzdělávání. Pouze jejich společné úsilí povede
k úspěchu.“
Adam Stępiński, Polsko

„Seznamte se se svými právy a právy ostatních, abyste se mohli
chovat na webu zodpovědně.“
Carsten Groene, Německo

„Je vzrušující být tím, kdo formuje smýšlení mladých lidí a směřuje je k bezpečnějšímu a poctivějšímu využívání a sdílení zdrojů na Internetu… zároveň to
představuje velkou zodpovědnost!“
Angela Lucia Capezzuto, Itálie

„Můžeme a musíme používat ICT (informační a komunikační technologie) tak,
abychom minimalizovali rizika, využívali kladné stránky a přispívali k rozvoji
e-kompetencí studentů, které budou potřebovat pro svoji budoucí profesní kariéru,
ačkoli její podoba je v současné době neznámá.“
Fernando Rui Campos, Portugalsko

„Představte si, že máte svět ve svých rukou. Teď už jen potřebujete vědět, co
s ním. To je přesně to, o čem je Internet, zejména ve vašem chytrém telefonu.
Velkou výzvou pro učitele je tedy nezůstat pozadu, ale mít naopak aktuální znalosti
a být schopen studentům pomoci využívat Internet co možná nejlépe.“
Jesús Melgar Tito, Španělsko

„Příručka Web podle nás je nezbytnou pomůckou pro všechny teenagery,
učitele i rodiče. Nabízí informace využitelné v každodenním životě a rady, jak
bezpečně a zodpovědně využívat internet ve třídě i mimo ni. Díky přehlednému členění a aktuálním informacím působí v širokých vodách Internetu jako
bezpečný maják.“
Aris Louvris, Řecko

Obsah
Úroveň obtížnosti je uvedena jako

nízká

střední

vysoká

Pozn.: Součástí všech scénářů jsou klíčové kompetence: 1. komunikace v mateřském jazyce a 4. kompetence
pro práci s digitálními technologiemi. V tabulce níže proto vždy uvádíme pouze další kompetence.
Odhadovaná délka trvání lekce/hodiny je 45 minut.
V několika scénářích hodin jsou uvedeny odkazy na externí zdroje. Není-li uvedeno jinak, lze je používat bez
předchozí registrace. U zdrojů z kanálu YouTube prosím ověřte, zda k nim máte ve své zemi přístup a můžete
dané materiály používat. U všech externích zdrojů by účastníci měli pečlivě ověřit, zda jejich používáním
neporušují místní předpisy.

Web podle nás –
scénáře hodin
Na rozehřátí

Kompetence
Jak je uvedeno
ve scénáři hodiny

Délka trvání

Pracovní listy

maximálně 5 minut

Autor

Aris Louvris, Řecko

Moje práva a povinnosti na Internetu
Základní práva
na webu**

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění / kritické
myšlení

Samostatná hodina

1.1 Kdybych si mohl Carsten Groene,
dělat, co chci
Německo

Práva versus povinnosti

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění / kritické
myšlení

Samostatná hodina

Drew Buddie, UK

Dvě strany jedné
mince I**

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění / kritické
myšlení

Samostatná hodina

1.2 Dvě strany, jedna mince I

Carsten Groene,
Německo

Dvě strany jedné
mince II***

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění / kritické
myšlení

Samostatná hodina

1.3 Dvě strany, jedna mince II

Carsten Groene,
Německo

2.1 Nástroje &
technologie pro
pedagogy

Fernando Campos,
Portugalsko

„Informace nejsou znalosti“, Albert Einstein
Přistup, tvorba &
sdílení***

Komunikace v cizích Soubor 3–4 hodin
jazycích

Rozbor obrázků *-**

Komunikace v cizích Série 3 hodin
jazycích

Maxime Drouet,
Francie

Být na webu aktivní
Pojďme nakupovat!
*-**

Matematické kompetence a základní
znalosti v oblasti
vědy a technologií

Série 2 hodin

Učíme se matemati- Matematické komku 2.0*-**
petence a základní
znalosti v oblasti
vědy a technologií

Série 2 hodin

Chovat se vhodně***

Samostatná hodina

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění / kritické
myšlení

Jesús Melgar Tito,
Španělsko

3.1 Webové nástroje pro matematické
aktivity
3.2 Tvorba silného
hesla
3.3 Blogy/wiki nástroje v matematice
3.4 Facebook a matematické aktivity

Irina Vasilescu,
Rumunsko

Drew Buddie, UK

Budujte svoji identitu
Moje (skutečná)
totožnost**

Smysl pro iniciativu
a podnikavost

Série 3 hodin

4.1 Kde je pravda?

Martina Kupilíková,
Česká republika

Máme více identit?
**

Smysl pro iniciativu
a podnikavost

Série 2 hodin

Adam Stępiński,
Polsko

Soukromí – to nejcennější, co mám
„Nemůžete říkat
všechno všem“ *-**
Pythagoras ze
Samu, 570– 500 př.
n. l.

sociální a občanské
uvědomění

Série 2–3 hodin

Evangelia Kontopidi,
Řecko

PrivaSee*-**

sociální a občanské
uvědomění

Samostatná hodina

Miguela Fernandes,
Portugalsko

Sleduji tě! *-**

sociální a občanské Samostatná hodina
uvědomění/ komunikace v cizím jazyce

5.1 Michael
Jackson: „Privacy
(Soukromí)“

Miguela Fernandes,
Portugalsko

Umělec v nás
Ochrana toho, co
nám patří **

umění učit se /
sociální a občanské
uvědomění/ kritické
myšlení

Samostatná hodina

Drew Buddie, UK

„ZARAPUJTE“ **

Kulturní povědomí
a vyjadřování

Série 2 hodin

6.1 Zarapujte

Angela Capezzuto,
Itálie

Umělec v nás! **

Kulturní povědomí
a vyjadřování

Série 2 hodin

6.2 Všechny tvé
umělecké stránky

Frans Nieuwenhuyzen, Nizozemí

Obecný scénář

Na rozehřátí

Obecný scénář

Na rozehřátí

Autor

Aris Louvris, Řecko

Téma

Vše

Kompetence

Jak je uvedeno u každého scénáře hodiny

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

Dle uvážení

Délka trvání

nejdéle 5 minut

Cíl hodiny

Nástroje

Střední

Vysoká

• Představit studentům příručku Web podle nás.
• Zábavnou formou studenty seznámit se základní myšlenou scénářů
hodin vytvořených pro příručku Web podle nás.
Pracovní listy, videonahrávky (nejlépe promítané offline), infografiky,
výsledky průzkumů, krátké hry (< 5 min), otázky a odpovědi vycházející
z předchozích znalostí, brainstorming apod.

Postup
1. krok (2 minuty)

Na základě každého z následujících scénářů hodin se pokuste pomocí
některého z výše zmíněných nástrojů získat pozornost studentů, např.
pomocí videa.
Příklad: Použijte video z YouTube (k dispozici ve všech jazycích EU) kanálu
EU Justice and Consumers (Právo a spotřebitelé EU)(viz odkaz níže).
(Video je kratší než 1 min.)

2. krok (2 minuty)

Zeptejte se studentů, jak chápou informace, které prostřednictvím použitého nástroje získali. O daném tématu diskutujte, abyste v nich probudili další
zájem o téma.

3. krok (1 minuta)

Sdělte studentům, co se v průběhu lekce naučí. Stručně představte cíle
lekce.

Rady

Videa by neměla být delší než 3 minuty. Videa je lépe pouštět offline, vyhnete
se tak problémům s rychlostí připojení a tedy i nepohodlí při sledování.
Průzkumy by měly být zaměřeny na výsledky, jako ukázku statistických
údajů k předkládanému problému lze také uspořádat jednoduché hlasování.
Infografiky by měly odpovídat úrovni znalostí studentů (neměly by být příliš
komplikované ani obsáhlé).

Odkazy

Příklady k tématu soukromí
http://goo.gl/LdFsZd
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SCÉNÁŘ HODINY

Moje práva a povinnosti na Internetu
1.1 Základní práva na webu

Název krátké aktivity

Základní práva na webu**

Autor

Carsten Groene, Německo

Téma

Moje práva a povinnosti

Kompetence

umění učit se / sociální a občanské uvědomění / komunikace v mateřském
jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi / kritické myšlení

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

14 – 15 let

Délka trvání

45 minut

Cíl hodiny

Střední

Vysoká

• Poskytnout úvod do práce s příručkou Web podle nás.
• Porozumět základním právům na Internetu na základě Charty EU.

Úvod

Kreslený vtip na téma internetového pirátství
http://goo.gl/jRGTfI

Nástroje

Pracovní list 1.1: „Kdybych si mohl dělat, co chci“

Postup
1. krok(7 minut)

Aktivita, kdy studenti znají pouze část kontextu:
Použijte pracovní list 1.1 a vyzvěte studenty, aby si zkusili představit, co
by mohli dělat ve světě, kde by neexistovala žádná omezení, a co by to
znamenalo pro jiné lidi a/nebo jejich kamarády.
V malých skupinkách je nechte nápady porovnat.

Krok č. 2 (15 minut)

Dále pracujte s pracovním listem 1.1 a zadejte studentům úkol projít si
kapitoly 1. a 2. Charty základních práv EU nazvané „Důstojnost“ a „Svobody“
a najít články, které se týkají přímo používání webu, např. práva na ochranu
osobních údajů (viz pracovní list 1.1).

3. krok (7 minut)

Umožněte studentům seznámit se a/nebo si zopakovat techniku rychločtení
(viz odkaz níže a také na pracovním listu 1.1).

4. krok (15 minut)

Na úvod do práce s publikací, z níž tato lekce vychází, vyzvěte studenty,
aby si příručku pro teenagery Web podle nás rychle prošli a hledali, kde
jsou v jednotlivých kapitolách zmíněna konkrétní práva. Nechte je vyplnit
tabulku a výsledky ve třídě porovnat.

9

Další možnosti

Domácí úkol: Použijte pracovní list 1.3 s tabulkou, studentům přidělte jedno
ze čtyř vybraných důležitých webových práv podle Charty EU.
Studenti mají za úkol na Internetu vyhledat zákony platné v jejich zemi
a v nich konkrétní paragrafy, které se jednotlivých práv týkají. Protože je
tato část práce poměrně náročná, můžete studentům přímo poskytnout
internetové odkazy na příslušné části zákonů vyjmenované na pracovním
listu.

Odkazy

http://www.europarl.europa.eu/charter/
http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf
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Plán lekce

Moje práva a povinnosti online
1.2 Práva versus povinnosti

Název aktivity

Práva versus povinnosti

Autor

Drew Buddie, Spojené království

Téma

Moje práva a povinnosti na internetu

Kompetence

kompetence k učení / kompetence sociální a občanské / komunikace v mateřském jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi / kritické
myšlení

Úroveň obtížnosti

nízká

střední

vysoká

Věková skupina

14 - 15 let

Doba trvání

jedna až dvě lekce, každá v délce 45–60 minut

Cíl aktivity

• Prozkoumat, co znamená mít určité právo v porovnání s povinností.
• Naučit se ověřovat fakta v právních dokumentech.
• Zamyslet se nad pojmy „cenzura” a „autocenzura”.

Úvod

Na internetu mají lidé možnost sdělovat své názory široké veřejnosti. Znamená to ale opravdu, že vše je dovoleno? Co přesně znamená, že máme
PRÁVO něco udělat? A jak to souvisí s POVINNOSTÍ? Internet nevlastní
žádná země ani stát a jeho fungování je založeno na předpokladu, že existuje svoboda slova. Jak má v takové situaci zodpovědný občan chápat svá
práva a povinnosti a vybalancovat rovnováhu mezi nimi?

Nástroje

Internet, pracovní listy, Charta základních práv EU, Listina základních práv
a svobod ČR, Bubbl.us, Tagxedo, Worditout, Powtoon;

Postup
1. krok (20 minut)

Zahajte diskusi se studenty: Jaký je rozdíl mezi PRÁVEM a POVINNOSTÍ?
Jak spolu vzájemně souvisí a jaké povinnosti mohou vyplývat z našich práv?
Jaká práva a povinnosti mají studenti doma, ve škole nebo ve volném čase?
Diskuze může být podpořena společným vypracováním aktivit z kapitoly
1.1 na str. 6 a 7 v sešitu Web podle nás.

2. krok (30 minut)

Vyzvěte studenty, aby si stáhli či vytiskli Chartu základních práv EU. Při
diskusi ve třídě podrobně rozeberte jednotlivé články a určete, jaké POVINNOSTI vyplývají z jednotlivých PRÁV.
Jak je možné při studiu tak rozsáhlého textu rychle dojít k výsledkům?
Rozdělte studenty do malých skupin a každé dejte za úkol vytvořit pomocí
bubbl.us (online nástroj pro tvorbu myšlenkových map - pouze v aj, nicméně navigace je dostatečně pochopitelná i se základní znalostí) myšlenkovou mapu, ve které přidělený článek charty rozeberou a ukáží, jakých
POVINNOSTÍ se týká.

3. krok (15 minut)

Stáhněte si nebo v prohlížeči otevřete Listinu základních práv a svobod ČR.
Pomocí prohledávání dokumentu / webové stránky (příkaz <CTRL> <F>) zjistěte, kolikrát se v textu objevuje slovo PRÁVO a jeho varianty (práva, právo,
právní, oprávněn…). Zhodnoťte, zda z těchto práv vyplývají nějaké povinnosti
a formulujte jaké. Pracovat můžete opět s aplikací bubbl.us.
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Následně vložte text Listiny do aplikace Worditout nebo Tagxedo (nutná
instalace) a vytvořte z textu “slovní mrak” (tzv. word cloud). S jeho pomocí
si můžete ověřit četnost výrazů souvisejících se slovem PRÁVO a dalších
v Listině hojně využívaných termínů.
Varianta pro výuku/procvičování anglického jazyka: Pracujte s pracovním
sešitem ERR Workbook (stažitelný PDF soubor). Nechte studenty pomocí
příkazu <CTRL> <F> zjistit, kolikrát se v textu objevuje slovo RIGHTS a kolikrát slovo RESPONSIBILITIES.
Text ze sešitu „ERR Workbook“ zkopírujte do aplikace Worditout nebo Tagxedo (nutná instalace) a vytvořte z textu “slovní mrak” (tzv. word cloud), ze
kterého bude patrná četnost výskytu slov RIGHTS a RESPONSIBILITIES.
4. krok (20 minut)

Pomocí aplikace Powtoon (aplikace je pouze v aj, nicméně navigace je
dostatečně pochopitelná i se základní znalostí) studenti ve skupinkách vytvoří krátké propagační video, v němž vysvětlí jednotlivá práva a povinnosti
vyplývající z materiálů, které analyzovali v předcházejících krocích. Každá
skupinka se může věnovat pouze 1 právu nebo si vybrat ta, která považuje
za nejdůležitější.

5. krok (20 minut)

Zamyslete se se studenty při diskusi ve skupinách nebo v celé třídě nad
tím, co přesně znamená pojem CENZURA a především AUTOCENZURA
v souvislosti s dodržováním našich práv a povinností. Proč má schopnost
autocenzury při publikování na internetu zásadní význam?

Další možnosti

Charakterizujte rozdíl mezi CENZUROU a AUTOCENZUROU.

Odkazy

Charta základních práv EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12010P případně http://www.euroskop.cz/627/sekce/chartazakladnich-prav-eu/ (registrace není nutná)
Listina základních práv a svobod ČR:
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (registrace není nutná)
Sešit ERR Workbook pro aj variantu 3. kroku:
http://www.euskills.co.uk/sites/default/files/ERR%20Workbook%20v4%20
14Apr11.pdf (registrace není nutná)
Praktické doplňující aplikace:
http://bubbl.us (registrace není nutná)
http://worditout.com (registrace není nutná)
http://tagxedo.com (je nutná instalace programu)
http://www.powtoon.com (nutná registrace)

Links

Eu Charter for Fundamental Rights: http://goo.gl/Vqyghj
ERR Workbook: http://goo.gl/W9DUAW
http://bubbl.us
http://tagxedo.com
www.powtoon.com (registration required)
Please note all Web apps used in this activity are free apps and do not
require the user to register with the site in order to use them with the exception of Powtoon.
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SCÉNÁŘ HODINY

Moje práva a povinnosti na Internetu
1.3 Dvě strany jedné mince I

Název krátké aktivity

Práva a povinnosti – Dvě strany jedné mince I

Autor

Carsten Groene, Německo

Téma

Moje práva a povinnosti

Kompetence

umění učit se / sociální a občanské uvědomění / komunikace v mateřském jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi / kritické
myšlení

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

14 – 15 let

Délka trvání

45 minut

Cíl hodiny

Střední

Vysoká

• Uvědomit si souvislosti mezi právy a povinnostmi.
• Udělat si představu, jakým způsobem jsou internetová práva zapracována do zákonů konkrétního státu.

Úvod

Kreslený vtip na téma internetového pirátství
http://goo.gl/yGzEU6.

Nástroje

Pracovní list 1.2: „Dvě stránky, jedna mince I“
Prohledávání webu

Postup
1. krok (15 minut)

Aktivita, kdy studenti znají celý kontext: Studenti objevují rozpor mezi
různými základními právy v Chartě EU (viz pracovní list 1.2).

2. krok (5 minut)

Studentům znovu připomeneme, že všechna základní práva EU, včetně těch,
která se týkají používání webu, jsou zahrnuta do různých zákonů státu.

3. krok (20 minut)

Na základě domácího úkolu pracují studenti ve skupinkách na konečné
verzi tabulky na pracovním listu 1.2, která se týká jejich práv a povinností
stanovených zákony jejich státu.
Pozn.: Jelikož jsou výsledky samostatné domácí práce studentů poněkud
nejisté, může být vhodné vnímat úkol jako přípravnou aktivitu a nechat studenty vytvořit konečnou verzi tabulky ve škole.

Odkazy

http://www.europarl.europa.eu/charter/
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SCÉNÁŘ HODINY

Moje práva a povinnosti na Internetu
1.4 Dvě strany jedné mince II

Název krátké aktivity

Práva a povinnosti – Dvě strany jedné mince II

Autor

Carsten Groene, Německo

Téma

Moje práva a povinnosti

Kompetence

umění učit se / sociální a občanské uvědomění / komunikace v mateřském
jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi / kritické myšlení

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

14 – 15 let

Délka trvání

45 minut

Cíl hodiny

Střední

Vysoká

• Najít souvislost mezi teorií internetových práv a každodenním životem
studentů.
• Vyzvat studenty, aby se podrobně zabývali svými právy na Internetu.

Úvod

Uveďte jeden příklad internetového podvodu, s nímž se teenager běžně
setkává. Nejprve situaci rozeberte, poté studentům položte otázku, jaká
internetová práva byla porušena.

Nástroje

Pracovní list 1.3: „Dvě strany, jedna mince II“;
Brouzdání po webu

Postup
1. krok (15 minut)

Skupinová práce
Studenti se navzájem seznámí s výsledky práce z předešlé lekce, kdy
zjišťovali, jak se práva stanovená EU odrážejí v zákonech státu.

2. krok (12 minut)

Ve skupinách studenti hledají případy, kdy mohla být základní práva
uvedená v zákonech státu porušena.

3. krok (12 minut)

Každá skupina vymýšlí situace nebo případy jako ilustrace možného
porušení některého z uvedených práv. Tyto situace a případy poté předají
jiné skupině, která se zabývá jiným právem.
V partnerských skupinách studenti hledají řešení případů na základě
informací, které dostali od spolužáků v kroku č. 1.

3. krok (7 minut)

Prezentace výsledků ve třídě; jeden až dva případy (situace) ke každému
právu (dle časových možností).

Další možnosti

Jelikož jedním z podtémat je „umění učit se“, můžeme provést
vyhodnocení práce s právnickými texty (obtížnost, motivace apod.).
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Plán lekce

“Informace nejsou znalosti ”, Albert Einstein
2.1 Přistupujte k informacím, tvořte & sdílejte s rozmyslem

Název aktivity

Přistupujte k informacím, tvořte & sdílejte s rozmyslem

Autor

Fernando Rui Campos, Portugalsko

Téma

Informace nejsou znalosti

Kompetence

komunikace v cizích jazycích / komunikace v mateřském jazyce / kompetence
k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

nízká

střední

vysoká

Věková skupina

14 - 15 let

Doba trvání

Soubor 3 – 4 lekcí, každá přibližně 45 minut

Cíle aktivity

• Upozornit studenty na problémy spojené se zveřejňováním/šířením/
sdílením různých informací na sociálních sítích.
• Vysvětlit, jak najít vhodné a kvalitní zdroje informací pro školní práce.
• Ukázat, jak se na internetu chránit před podvody.
• Rozvíjet kompetence k práci s digitálními technologiemi a další základní dovednosti potřebné pro 21. století.

Úvod

Plán lekcí obsahuje sérii posloupně řazených úkolů, účastníci pracují
s digitálními nástroji vhodnými pro rozvoj dovedností nutných pro život
ve 21. století. Studenti mají za úkol používat ICT nástroje pro studium,
komunikaci, spolupráci a rozšiřování znalostí.
Lekce jsou postaveny na sérii studijních aktivit:
Lekce 1 – sněte své sny a zkoumejte;
Lekce 2 – vytvářejte mapy, ptejte se a spolupracujte;
Lekce 3 – tvořte;
Lekce 4 – prezentujte.
Plán lekcí je inspirován metodickým modelem zařazeným do „Balíčku
nástrojů pro třídu budoucnosti“ („Future Classroom Toolkit“ – FCT http://fcl.eun.org/toolkit – pouze v aj, registrace není nutná). Lekce je možné
přizpůsobit pro práci na jedné škole nebo pro spolupráci škol z jedné či více
zemí. Výsledným produktem může být cizojazyčné dílo v digitální podobě
(webové stránky, audionahrávka, blog, video) zaměřené na některé z témat.
Hodnocení je formativní, prováděné formou zpětné vazby. Iniciuje ji učitel
nad výstupy, které žáci vytvořili, a úvahami, které nahráli.
Více informací k rozvíjení digitálních dovadností při výuce na adrese
http://fcl.eun.org/toolset4 (pouze v aj, registrace není nutná).

Nástroje

Nástroj pro správu třídy online Team Up – http://teamup.aalto.fi/
(pouze v aj, registrace není nutná)
Aplikace pro záznam a úpravu zvuku Audacity – http://audacity.
sourceforge.net/ (je nutná instalace programu, registrace ne)
Aplikace pro online komunikaci v reálném čase – Google Hangout –
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/ (je potřeba mít účet pro
Google služby)
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Myšlenkové mapy – http://popplet.com/ (pouze aj, intuitivní ovládání,
registrace není nutná)
Placená služba pro zpětnou vazbu, hlas, spolupráci –
http://voicethread.com/products/k12/
Prostředí sdílených dokumentů - Google dokumenty/disk –
http://www.google.com/docs/about/ (i v čj, pro vytvoření dokumentu je
potřeba Google účet, upravovat ale může přes odkaz kdokoli bez účtu)
nebo TitanPad – https://titanpad.com/ (pouze v aj, registrace není nutná)
Balíček nástrojů pro třídu budoucnosti (Future Classroom Toolkit) –
http://fcl.eun.org/toolkit (pouze v aj, registrace není nutná)
Prostředí pro tvorbu scénářů (Scenario Development Environment) –
http://www.itec-sde.net/pt/home (kromě angličtiny je k dispozici též
ve slovenštině – v nabídce Languages, registrace není nutná)
Postup

Lekce jsou zaměřeny na následující čtyři témata:
Rozdělte studenty do malých skupin (maximálně pětičlenných). Každé skupině přidělte jedno ze čtyř témat. Pro rozdělení do skupin podle schopností,
zájmů apod. dobře poslouží nástroj TeamUp (aplikace je pouze v aj, nicméně navigace je dostatečně pochopitelná i s pouze základní znalostí).
Téma pro skupinu č. 1 – Využívání informací z webu, používání Internetu
pro práci do školy;
Téma pro skupinu č. 2 – Falešné stránky, důvěryhodnost a využívání webu
kontruktivním způsobem;
Téma pro skupinu č. 3 – Phishing, bezpečné surfování na webu;
Téma pro skupinu č. 4 – Než cokoli zveřejníte, přemýšlejte; sociální sítě
a označování osob, soukromí.
Jedním z cílů lekcí je tvorba nějakého díla (studenti jako tvůrci obsahu).
Výsledným produktem může být videonahrávka nebo simulace na zadané
téma. Pomocí nástojů TeamUp nebo VoiceThread mohou studenti dobře
zaznamenávat své úvahy a tím položit základ výslednému dílu. Své na-hrávky mohou také sdílet s ostatními a v diskuzi tak pokračovat i mimo
dobu stanovenou výukovou hodinou.
Učitel se může rozhodnout, zda studentům ze začátku poskytne doporučené webové stránky, se kterými pracovat či ne. Pro výpis vhodných zdrojů
může využít materiály ze stránek „Prostředí pro tvorbů scénářů” (Scenario
Development Environment – SDE - http://www.itec-sde.net/en) či z tematicky zaměřených stránek, jako jsou např. virtuální národní muzea nebo portál Europeana Portal. Ty mohou dobře posloužit pro srovnání s falešnými
stránkami nebo stránkami s nedůvěryhodnými informacemi.
Úvahové aktivity se prolínají všemi lekcemi a vedou studenty k vytvoření
finálního díla. Studenti a učitelé mohou nahrávat, zveřejňovat a sdílet své
úvahy a komentáře k projektu pomocí digitálních nástrojů a audionástrojů
pro zpětnou vazbu.
Spolupráce je nedílnou součástí lekcí, studenti pracují společně ve skupinách ve třídě a případně také s dalšími vrstevníky ze stejné nebo jiné země.
Studenti z jedné země mohou například vést ve své mateřštině studenty
z jiné země při studijních aktivitách s názvem „Ptejte se“.

1. krok (45 minut)

Přípravné úkoly – Učitel vytvoří v aplikaci TeamUp třídu a pošle odkaz
studentům, případně provede v TeamUp i foto registraci. Na začátku první
lekce se se studenty dohodne na kritériích hodnocení.
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Sněte své sny – Učitel představí základní tematické rozdělení lekcí,
vysvětlí, jak zapadají do vzdělávacího plánu a jaká zlepšení očekává
od studentů v oblastí porozumění mluvenému slovu, prezentačních
dovednostech, čtení a psaní v mateřském i cizím jazyce. Studenti by se
také měli dozvědět, co se do nich očekává v oblasti spolupráce a zároveň
samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a učení skupiny.
Příklady skupinových projektů na jednotlivá témata:
Téma č. 1 – Studenti společně vytvoří webové stránky nebo blog, kde
zveřejní, jaké webové stránky a prameny informací považují pro školní
práce za nejlepší a proč. Neměli by zapomenout na studium cizích jazyků,
virtuální muzea, simulátory fyzikálních pokusů atd.
Téma č. 2 – Studenti společně vytvoří webové stránky nebo blog
s přehledem charakteristických znaků, které mohou pomoci odlišit falešné
webové stránky od důvěryhodných.
Téma č. 3 – Studenti společně vytvoří webové stránky nebo blog, kde
popíší, jaká opatření by občané měli přijmout – tj. jaké externí nástroje
by měli používat – aby se vyhnuli phishingu a mohli surfovat bezpečně.
Téma č. 4 – Studenti společně vytvoří webové stránky nebo blog s plánem
na vylepšení vlastní pověsti na internetu, včetně kritérií a/nebo kroků,
na které nesmíme zapomínat při navazování „digitálních vztahů“ na webu.
Učitel by měl studenty motivovat k co možná nejlepším výkonům a mluvit
s nimi o důležitosti spolupráce, respektu k ostatním a jejich názorům,
používání ICT nástrojů atp..
Zkoumejte – Analyzujte údaje z mnoha různých zdrojů a utřiďte je
pomocí nástrojů pro spolupráci jako je např. Google Docs nebo TitanPad.
Je možné, že při nedostatku předchozích znalostí si studenti budou
muset nejprve zjistit potřebná fakta. Zde jsou ukázky tvrzení, kterými se
v jednotlivých tématech mohou zabývat.
Téma č. 1 – Jak využívat informace z webu; používání internetu pro práci
do školy;
Tvrzení o internetu, pro která mohou studenti hledat připomínky:
1. Každá informace nalezená na internetu je/není spolehlivá
a pravdivá bez ohledu na to, z jaké webové stránky pochází.
2. Existují/neexistují žádné zdroje materiálů a pomůcky určené přímo
studentům základních a středních škol.
3. Na internet bych měl/neměl vkládat videonahrávky, protože nechci,
aby mě všichni viděli.
Téma č. 2 – Falešné stránky, důvěryhodnost a používání webu konstruktivním způsobem;
Tvrzení, pro která mohou studenti hledat připomínky:
1. Projekt Gutenberg a knihy zpracované v jeho rámci jsou/nejsou
kvalitní zdroj.
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2.
3.

4.
5.

Stahováním e-knih z uložto porušuji/neporošuji autorská práva.
Webové stránky, které nejsou dobře udělané (nemají dobrý design,
vypdají divně a neudržovaně atd.) jsou/nejsou důvěryhodné a mohou/nemohou obsahovat kvalitní informace.
Wikipedie je/není kvalitní zdroj.
Při použití textu z Wikipedie do referátu musím/nemusím uvádět
odkud jsem text čerpal a kdo je jeho autorem.

Téma č. 3 – Phishing, bezpečné surfování na webu
Studenti by si měli udělat tento kvíz, kde v rychlosti vybírají ze dvou obrázků webových stránek tu bezpečnější:
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
Po absolvování a vyhodnocení kvízu mohou pro spolužáky sepsat několik
rad, jak vypadají zabezpečněné stránky a jak se dají poznat podvodné.
Téma č. 4 – Než cokoli zveřejníte, přemýšlejte; sociální sítě a označování
osob, soukromí;
Studenti se zamyslí a pokusí se najít dostatečné množství informací k této
situaci a argumentů, zda je dané jednání v pořádku či ne:
Na večírku se vyfotím s několika kamarády a fotku zveřejním na sociální
síti. Je/není žádný problém:
1. fotografii na sociální síti zveřejnit;
2. označit na fotografii všechny kamarády;
3. přidat k fotografii komentáře;
4. sdílet informace o místě, kde se večírek konal.
Po úvodních diskusích
Zdroje materiálů k jednotlivým tématům jsou k dispozici v několika jazycích
na stránkách http://lreforschools.eun.org/web/guest/insafe nebo na webu
http://www.bezpecne-online.cz (registrace není nutná).
Některé inspirativní zdroje podle témat:
Téma č. 1 – Jak využívat informace z webu, používání Internetu pro práce
do školy;
http://goo.gl/3mRqyp
•
•
http://goo.gl/dlQu6m
Téma č. 2 – Falešné stránky, důvěryhodnost a využívání webu konstruktivním způsobem;
http://goo.gl/bDz8iO
•
•
http://goo.gl/wV1J2M
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Téma č. 3 – Phishing, bezpečné surfování na webu;
• http://goo.gl/lb2dy7
• http://www.hoax.cz/phishing/
• https://www.phish-no-phish.com/ (praktické výukové stránky společnosti Symantec se spoustou interaktivních aplikací, pouze v aj, registrace není nutná)
Téma č. 4 - Než cokoli zveřejníte, přemýšlejte; sociální sítě a označování
osob, soukromí;
• Video o vlastní digitální stopě a potřebě přemýšlet před tím, než
něco sdílím na internetu - http://youtu.be/zlM-YuUQ3Ms (video v aj,
nicméně pochopitelné i bez zvuku, registrace není nutná)
• Alternativa v čj – video ze série Net story též o digitální stopě a důsledcích neuváženého sdílení - http://youtu.be/L6VysByzKV4
Snažte se studenty motivovat, aby na svém tématu pracovali také mimo
školu (doma, pomocí aplikací pro komunikaci na dálku).
Po každé fázi práce na tématu studenti nahrají své úvahy v aplikaci TeamUp nebo Audacity (později je zveřejní na stránkách Bloggeru nebo jinde
na webu). V audiovizuální podobě mohou také zveřejňovat a sdílet úvahy
a komentáře týkající se pokroků v projektu, překážek, se kterými se setkali,
a plánovaných kroků.
Učitelé zapojení do projektu mohou navázat kontakt na sociálních sítích.
Jsou užitečné pro spolupráci a sdílení a pomohou jim rozvíjet jejich vlastní
digitální gramotnost a zdokonalit se v používání nástrojů 2.0, komunikačních dovednostech a schopnostech řešit problémy.
Reflexe
Každá skupina studentů by měla zodpovědět na všechny následující otázky (v aplikaci TeamUp):
Jakou práci již udělali?
O čem uvažují, že by udělali, a co dělat neplánují?
Bylo něco, co se nepovedlo?
Co se povedlo?
Co plánují dělat v další lekci?
Na konci každé lekce učitel zpětnou vazbu každé skupiny zaznamená.
2. krok (45 minut)

Vytvářejte mapy – Každá skupina vytvoří myšlenkovou mapu týkající se
jejich tématu. Za asistence učitele rozebere a utřídí myšlenky a informace
získané pomocí některého nástroje pro tvorbu myšlenkových map, jako je
např. Popplet, FreeMind nebo CMap. Studenti by měli identifikovat vzta-hy,
podobnosti a rozdíly mezi příklady a/nebo multimediálními soubory shromážděnými ve studijní aktivitě „Zkoumejte“.
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Spolupracujte – Intenzivnější spolupráce studenti dosáhnou používáním
nástrojů jako je Google Docs nebo TitanPad pro práci s texty a Google
Hangout pro práci s audionahrávkami. Budou také pracovat ve skupinách
a průběžné si vzájemně vyměňovat a sdílet informace. Mezi webové
nástroje podporující spolupráci patří wiki, blogy apod., ze stejných důvodů
jsou vhodné studijní aktivity „Vytvářejte mapy“, „Tvořte“ a „Prezentujte“.
Ptejte se – Studenti kontaktují partnery mimo školu, zejména odborníky,
které najdou v „Prostředí pro tvorbu scénářů“ (SDE). (S otázkami mohou
začít u jiných učitelů školy a otestovat si, nakolik je tento krok důležitý).
Experty je vhodné požádat o komentáře a rozbor předností i nedostatků
díla vytvořeného studenty.
Reflexe
Prostřednictvím zpětné vazby na aktivitu „Tvořte mapy“ a pokud je to možné, také v komentářích externích odborníků a/nebo učitelů.
3. krok (30 minut)

Tvořte – Jako tvůrci obsahu by si studenti měli být vědomi autorských zákonů a měli by být vedeni k tomu, aby při své práci vyhledávali pomůcky
a materiály spadající pod licenci Creative Commons, nebo jiné materiály,
na které nemohou být uplatněna autorská práva. Na základě výsledků
svého pátrání, nápadů a úvah, které si utřídili do pojmových map, začínají
pracovat na první verzi konečného díla. Nejprve by si měli ve skupině
rozvrhnout diskusi, zapojit do ní pokud možno také studenty z jiných škol
a zemí a pozornost věnovat zvláště řešení překážek a problémů, na něž
narazili.
Při těchto studijních aktivitách a tvůrčím procesu je studenty třeba pozorně vést, abychom neztratili ze zřetele látku kurikula.
Reflexe
Učitel poskytne všem skupinám zpětnou vazbu na jejich díla (webové
stránky, audionahrávky apod.)

4. krok (30 minut)

Prezentujte – Pro tento úkol si studenti zvolí vhodné a snadno dostupné
nástroje. Představí svoji práci, výstupy z projektů, svá díla a proces jejich
tvorby a informují, jaké nové znalosti získali.
Reflexe
Učitel poskytne všem skupinám zpětnou vazbu na jejich díla (webové
stránky, audionahrávky apod.)

Další možnosti

Jak najdu zdroje informací pro vypracování domácího úkolu, které mohu
sdílet na Internetu?
Značný počet materiálů, které je možné sdílet, lze nalézt na stránkách
virtuálních přírodovědných muzeí, prostřednictvím organizace Creative
Commons na stránkách http://search.creativecommons.org (pouze v aj,
registrace není nutná) nebo pomocí databází volných děl (obrázky, zvuky,
videa…)
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Kde najdu kritéria, která mi umožní lépe pochopit, jak vypadá kvalitní
obsah webových stránek?
Pokud vytváříme nebo poskytujeme obsah webových stránek dětem,
musíme mít na zřeteli především „Kritéria pozitivního obsahu“, kterými
jsou: cílová skupina, přiměřenost obsahu vzhledem k věku, jeho
atraktivita, využitelnost, důvěryhodnost, bezpečnost a otázka soukromí.
Více na http://www.positivecontent.eu/checklist-cz/ (registrace není nutná)
Jakými základními pravidly bych se měl řídit při komunikaci na Internetu?
Způsob, jakým na Internetu komunikujeme, má vliv na náš digitální život.
Následující webové stránky jsou dobrým zdrojem užitečných pravidel,
na která bychom neměli zapomínat - tak zvané netikety:
http://goo.gl/lNiZGv
http://www.chovani.eu/netiketa/c56
http://www.lupa.cz/clanky/netiketa/
http://www.hoax.cz/hoax/netiketa
Odkazy

Další zdroje:
Tagged (označen) – video pro teenagery s tématem než něco zveřejníte,
přemýšlejte http://www.cybersmart.gov.au/tagged/ (pouze v aj, registrace
není nutná)
Soukromí – listy se zásadami pro rodiče, týkající se soukromí a osobních
údajů:
http://goo.gl/6C9J6u
http://goo.gl/w94wEH
Příběhy týkající se zveřejňování online
Aktualne.cz - http://goo.gl/3bqPgE
Novinky.cz - http://goo.gl/vymDDb
http://goo.gl/n1MdDb
http://goo.gl/JBZjxl
http://www.cnews.cz/google-zasady-bezpecneho-pouzivani-internetu
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„Informace nejsou znalosti“, Albert Einstein
2.2 Rozbor obrázků

Název krátké aktivity

Rozbor obrázků

Autor

Maxime Drouet, Francie

Téma

Informace nejsou znalosti

Kompetence

Komunikace v cizích jazycích / komunikace v mateřském jazyce / kompetence
k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Střední

Vysoká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

Série 2 lekcí, každá v délce přibližně 50 minut

Cíl hodiny

•
•
•
•

Pochopit, že obrázky nezachycují realitu.
Být schopen rozpoznat, kdy je obrázek podvrh.
Rozšířit si schopnosti práce s ICT.
Zdokonalit se v používání cizího jazyka.

Úvod

Naši studenti se s obrázky běžně setkávají: v televizi, v časopisech, v reklamách a na Internetu. Často považují za samozřejmost, že zachycují realitu.
Cílem této aktivity je zvýšit kritické myšlení studentů právě v souvislosti
s obrázky. Lekci je možné velmi snadno využít pro eTwinningový projekt
– v takovém případě by na aktivitě společně pracovaly evropské týmy, ne
skupiny ve třídě.

Nástroje

Budete používat následující nástroje:
Pro tvorbu dotazníků: http://www.socrative.com (nutná registrace)
Pro vytvoření nástěnky a vkládání dokumentů: http://padlet.com
Pro tvorbu dynamických prezentací:
http://www.prezi.com
Pro vyhledávání podobných obrázků: http://www.tineye.com a https://images.
google.com/
JPEGsnoop: pro rozpoznání upravených fotografií (jedná se o freeware –
zdarma použitelný software)
Pro nahrání vlastního hlasu a vytvoření mp3 nahrávky: http://vocaroo.com
Pro společné psaní: https://titanpad.com
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Postup

Před začátkem samotné práce – pro ověření znalostí studentů a jejich schopností pracovat s obrázky – vytvořte dotazník na stránkách
http://www.socrative.com/ (nutná registrace). Učitel si všechny odpovědi
ponechá a použije na konci hodiny. Příklady otázek, které můžete položit:
• Portrét ženy: Je fotografie upravená?
• Obrázek ze zpráv: Je fotografie upravená?
• Obrázek nějaké osobnosti: Co si myslíte, že tenhle člověk dělá?
• Jak poznáte, zda obrázky, které jste viděli, odpovídaly skutečnosti,
nebo byly upravené?
• Bylo možné obrázky upravovat např. v roce 1950, kdy ještě nebyly
počítače?

1. hodina

Změnit obrázek? Jak snadné! (2 x 50 minut)

1. krok (50 minut)

• Pomocí http://padlet.com/ či podobného nástroje nahrajte na online
nástěnku několik dokumentů, např. fotografie z internetového
zpravodajství, online reklamy nebo domovskou stránku nějakého webu.
Dokumenty vám pomohou ukázat či podobného nástroje nahrajte
na online nástěnku několik dokumentů, např. fotografie z internetového
zpravodajství, online reklamy nebo domovskou stránku nějakého webu.
Dokumenty vám pomohou ukázat, jak je možné s obrázky manipulovat,
měnit je a/nebo zkreslit jejich význam. Příklady dokumentů (články
a obrázky):
• „Al-Ahram newspaper defends doctored photo of Hosni Mubarak“,
na webu The Guardian, 17. září 2010: http://goo.gl/cuIwNG
(The Guardian)
• „Michelle Obama’s Oscars dress too revealing for Iranian media“,
na webu theguardian.com, 25. února 2013: http://goo.gl/KYM0zI
(The Guardian)
• „Manipulating truth, losing credibility“, Frank Van Riper, na webu
The Washington Post: http://goo.gl/0w5efI (The Washington Post)
• „Demi Moore takes to Twitter to hit back at airbrushing claims“,
na webu Daily Mail Reporter, 20. listopadu 2009: http://goo.gl/R4mVgd
(The Daily Mail)
• „The 9 most unnecessary instances of celebrity photoshop“, autor:
Lauren Duca, na webu The Huffington Post, 17. října 2013: http://goo.gl/
VaLoAw (zejména obálka s Beyoncé) (The Huffington Post)
• “The Lash Stand. Will new attitudes and regulatory oversight hit
delete on some photo retouching in print ads?”, Autor: Jessica
Seigel, na webu Adweek.com, 29. května 2012: http://goo.gl/1Kw60V
(Adweek)
• Reklama „Evolution“ od společnosti Dove, 2006 : http://goo.gl/e9uxhr
• „The Matarese Countdown“, autor: Pixus retouch, 2009:
http://goo.gl/2yCQqn
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Další příklady najdete zde:
• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=204 (ve francouzštině)
• http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/ (v angličtině)
Tvůrčí aktivita: Studenti mají za úkol připravit si jednoduchou prezentaci
na fiktivní hodinu pro žáky prvního stupně, aby jim ukázali, proč nemají
všechny obrázky, které vidí, považovat za „pravdivé“ nebo „odpovídající
skutečnosti“. Použít mohou www.prezi.com (nutná registrace) či jiný
software nebo online stránku dle svého výběru, prezentace by však měla
obsahovat:
• dva příklady retušovaných fotografií vybraných z obrázků nabízených
na padletu;
• vysvětlení, co bylo pozměněno;
• přehled důvodů, proč si myslí, že byl obrázek změněn a jaké úmysly
za tím byly;
• seznam problémů či možných nebezpečí, které pozměňování obrázků
představuje.
2. krok (50 minut)

Prezentace výsledků
Každá skupina představí svoji prezentaci zbytku třídy, ostatní ji komentují
a diskutují o ní. Tato aktivita probíhá v angličtině nebo jiném jazyce, který
se studenti učí.
Studenti si hodnocení své prezentace mohou nahrát pomocí nástroje
http://vocaroo.com/. Co se dozvěděli? Jaký teď mají názor na pozměňování obrázků? Mají nějaké další dotazy?
Vysvětlete, že pozměňování obrázků není nic nového, svůj argument
podložte články, jako je např. tento:
„Ye olde photoshoppe: The first ever altered images”, autor: Lee Moran,
na webu dailymail.co.uk, 28. února 2012: http://goo.gl/2osiBw (Dailymail)
Učitel nabídne žákům několik rad, jak poznat, že byl obrázek změněn:
• Podrobně prostudujte detaily, obrázek si přibližte!
Použijte např. stránku http://www.tineye.com/, abyste zjistili, kde je váš
obrázek na Internetu použit, odkud pochází, kdy byl pořízen, kdo jsou
lidé na něm zachyceni apod. Dalším zdarma dostupným nástrojem, který
pomůže odhalit upravené fotografie, je JPEGsnoo,:
http://goo.gl/bLwEVB
• Klikněte na obrázek pravým tlačítkem, jděte na Vlastnosti (Properties)
a otevřete záložku Podrobnosti (Details) - o svém obrázku získáte
celou řadu informací. Uvidíte-li nápis „Photoshop“, je značně
pravděpodobné, že fotografie upravena byla.
Domácí úkol: Realita nebo podvrh?
Dejte každému studentovi jeden obrázek: Jejich úkolem je podle výše
uvedených rad zjistit, zda zachycuje realitu, nebo jde o podvrh. Odpovědi
zašlou učiteli e-mailem s vysvětlením, jak k nim dospěli, a případně přidají
další informace o obrázku, které zjistili.
Rada: Obrázek by měl být na webu snadno vyhledatelný, totéž platí
o doplňkových informacích.
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2. hodina

Malá změna… úplně jiný význam! (50 minut)

1. krok (5 minut)

Před začátkem práce shrňte informace ze všech nahrávek pořízených
v předešlé hodině a odpovězte na všechny zbývající dotazy.

2. krok (20 minut)

Stejné… přece však jiné!
Obrázky, s nimiž budete pracovat, vyberte předem. Polovina třídy dostane
obrázek s titulkem/popiskem vytvořeným učitelem. Druhá polovina obdrží
stejný obrázek, avšak s jiným titulkem/popiskem.
Studenti si obrázky vzájemně slovně popíší (titulky nezmiňují), sdělí si, co
si o obrázcích myslí a jaké v nich vyvolávají pocity. Své názory nahrají
na http://vocaroo.com/, vyjadřují se v angličtině či jiném jazyce, který
studují. Každá polovina třídy si poté vyslechne jednu z nahrávek druhé
poloviny.

3. krok (25 minut)

Hodnocení
Veďte diskusi na následující téma: Jak je možné mít tak rozdílné názory
na stejný obrázek?
Vysvětlete, že titulek může vést k rozdílným interpretacím. Jedná se o další způsob, jak s obrázkem manipulovat a změnit tak jeho význam.
V závěru vysvětlete, že při výběru obrázků pro vlastní potřebu nesmíme mít
pochybnosti o tom, co na nich skutečně je, je nutné vyhledat zdroj, datum
a další informace o jejich použití.
Domácí úkol: Obrázek bude sdělovat to, co chceme.
Předložte třídě obrázek. Studenti k němu ve skupinách vymyslí realistický
popisek. Mohou z něj udělat výřez, vymyslet si datum, místo apod.
Popisek napíší v angličtině či jiném jazyce a svoji práci vloží do interního
pracovního prostředí školy. Třída potom společně pracuje s https://titanpad.
com/ a snaží se vysvětlit, jak bylo možné interpretovat stejný obrázek tak
různými způsoby a k jakým by to mohlo vést problémům.

Další možnosti

Studenti znovu odpovídají na otázky v dotazníku na http://www.socrative.
com (nutná registrace), na které odpovídali v úvodu. Mohou použít
nástroje, s nimiž se seznámili v této či jiných lekcích. Mohou si výsledky
porovnat a diskutovat o tom, jaký pokrok udělali. Na jakých částech
z hodiny musí ještě zapracovat?
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Být na webu aktivní
3.1 Pojďme nakupovat!

Název krátké aktivity

Pojďme nakupovat!

Autor

Jesús Melgar Tito, Španělsko

Téma

Být na webu aktivní

Kompetence

Matematické kompetence a základní znalosti v oblasti vědy a technologií
/ komunikace v mateřském jazyce/ kompetence k práci s digitálními
technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

Série dvou hodin

Cíl hodiny

Střední

Vysoká

• Seznámit studenty s pozadím nakupování na Internetu.
• Motivovat je, aby se zamysleli nad výhodami a nevýhodami online
nákupů.
• Porovnat nakupování na Internetu s tradiční podobou nakupování.

Úvod

Jaký byl podle vás první člověk, který si něco koupil přes internet? Byl to
někdo s technickými schopnostmi? Někdo, kdo studoval počítačové vědy?
Možná budete překvapeni: Představuji vám Jane Snowball, která v květnu 1984 prostřednictvím své televize jako první v historii nakoupila online.
Z nedalekého supermarketu si objednala pouze máslo, cereálie a vajíčka.

Nástroje

Počítače s internetovým připojením, projektor, flipchart.

Postup
1. hodina

Charakteristika

1. krok (5 minut)

Zjistěte, jaký je typický profil člověka, který dnes nakupuje online (věk,
pohlaví, zájmy atd.) Odpovídá takovému profilu paní Snowball?
Nakupování online v číslech

Zdroj: Ecommerce Europe
http://www.ecommerce-europe.eu/home
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2. krok (20 minut)

(Skupinová práce) Rozeberte informace z výše uvedené infografiky.
Podívejte se na počet evropských e-zákazníků. Jaké procento obyvatel
nakupuje online? Odpovídá to počtu vašich příbuzných a kamarádů, kteří
nakupují online?
Dejte studentům za úkol zjistit informace o spolužácích a najít odpověď
na následující otázku:
• Vypočítejte procento e-zákazníků ve vaší třídě.
• Podívejte se na údaje o průměrných útratách každého zákazníka.
Domníváte se, že ve třídě bude průměr podobný?
Existuje velký rozdíl mezi západem a dalšími částmi Evropy. Jakou to
může mít příčinu?

3. krok (20 minut)

Vždy to takhle nebylo. Vyhledejte informace a vytvořte graf, do kterého
zanesete počet obyvatel, počet uživatelů Internetu a procento e-zákazníků
v uplynulých pěti letech. Vzrůstal počet zákazníků každý rok úměrně?
Pokuste se předpovědět vývoj v následujících pěti letech.
Na obrázku jsou také údaje vztahující se k počtu zaměstnanců v online
prodeji. Jaký na to máte názor? Má nárůst internetového prodeje vliv
na tradiční obchody?

2. hodina

Tradiční versus internetové nakupování

1. krok (10 minut)

Porovnejte internetové nakupování s klasickým.
Koupili jste si někdy něco online? Proč jste nákup provedli po Internetu
a nešli jste do kamenného obchodu ve vašem městě?
Co se týče práv, máme při nákupu online stejná práva jako při nákupu
v kamenném obchodě? Vzpomeňte si na nějaký obchod blízko vašeho
domova. Jak by jeho provozovatelé mohli prodávat zboží online?

2. krok (10 minut)

Vyplňte následující tabulku, uveďte výhody a nevýhody nákupů po Internetu.
Výhody

Nevýhody

1. Mohu si koupit něco typického
odjinud.

2. Nevím, zda mi oblečení bude
slušet.

Co nakupujeme?
Mezi nejbizarnější předměty prodávané a zakoupené po Internetu patří
např. sendvič s obličejem Panny Marie, za který někdo zaplatil 28 000,–
amerických dolarů, nebo použitá žvýkačka Britney Spears pořízená
za 14 000,–amerických dolarů. V jiném případě udělalo 24 000 lidí finanční
nabídku Kari Smith, aby je propagovala na svém těle. Vítězem se nakonec stal provozovatel online casina goldenpalace.com, který za vytetované
logo na jejím čele zaplatil 37 375,– amerických dolarů.
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3. krok (10 minut)

Pokusili jste se někdy prodat na Internetu své staré videohry, které už
nehrajete? Myslíte, že může na Internetu prodávat každý, nebo si nejprve
musí založit firmu? Jaké výrobky se podle vašeho názoru prodávají
na Internetu nejlépe?
Prodiskutujte se svými spolužáky, zda je na Internetu možné prodávat
cokoli, či zda existují nějaká omezení. Pokud ano, o jaká omezení jde a kdo
by o nich měl rozhodovat?

Krok č. 4 (10 minut)

Při nakupování online je možné platit různými způsoby. Můžeme platit
hotově při přebírání výrobku, kreditní kartou nebo bankovním převodem.
Zjistěte informace o platebních bránách (Paypal, Google Wallet, etc.)
O co jde a jaké výhody jejich používání přináší?
Kromě těchto způsobů existují ještě různé aplikace pro tablety a chytré
telefony, které umožňují nakupovat po Internetu bezpečně. Vyhledejte
některé z těchto aplikací. Mohl by fungovat svět, ve kterém by neexistovaly
fyzické peníze?

5. krok (5 minut)

Představte si, že vaši kamarádi nakupují online a kupují si vše včetně
aplikací, hudebních nahrávek a počítačových programů.
Na základě předešlých lekcí řekněte, o jaké informace ohledně online
nakupování byste se s kamarádem mohli podělit? Proč byste měli potřebu
mu říct, aby před nákupem přemýšlel? Či ještě lépe, proč byste kamarádovi
řekli, aby se před nákupem čehokoli poradil s rodiči?
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SCÉNÁŘ HODINY

Být na webu aktivní
3.2 Učíme se matematiku

Název krátké aktivity

Učíme se matematiku

Autor

Irina Vasilescu, Rumunsko

Téma

Být na webu aktivní

Kompetence

Matematické kompetence a základní znalosti v oblasti vědy a technologií
/ komunikace v mateřském jazyce/ kompetence k práci s digitálními
technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

13 – 14 let

Délka trvání

40 minut

Cíl hodiny

Úvod

Střední

Vysoká

• Ukázat, jakými různými způsoby může být matematika na Internetu
užitečná.
• Vést studenty ke spolupráci.
• Umožnit studentům objevit výhody a nevýhody používání Internetu pro
matematické aktivity.
• Předvést, jak pomocí matematiky vytvořit silné heslo.
Pro učitele: Lekce je zaměřena na různé způsoby zodpovědného využívání
webu v hodinách matematiky, v projektové práci a při domácích úkolech.
• Budeme se zabývat různými nástroji, které lze v matematice použít:
» Jak vytvořit silné heslo, využití her a blogů/wiki nástrojů pro studium
matematiky,
» Využití skupin na Facebooku pro spolupráci. Zdůrazníme jak
výhody, tak možná rizika.
• Studenti budou mít za úkol interpretovat údaje a vytvořit graf, vyřešit
jednoduché příklady týkající se pravděpodobnosti a/nebo grafů funkcí,
založit hlasování a zpracovat ho statisticky. To vše vede k rozvoji
matematických dovedností, logické argumentace a řešení problémů,
studenti se zároveň učí používat web bezpečně.
Pro studenty: Matematické aktivity mohou být mnohem zábavnější,
když je řešíte společně, Internet pro tyto činnosti navíc nabízí dobré
nástroje. Abychom však mohli pracovat společně, musíme najít cesty, jak
spolupracovat a komunikovat bezpečně a efektivně. V této hodině zkusíme
prodiskutovat několik způsobů, jak toho dosáhnout.

Nástroje

Počítače s připojením na Internet, projektor, flipchart

Postup
Aktivita pro studenty
na rozehřátí – (2 minuty)

Prohlédněte si graf na stránkách http://goo.gl/bcVT8r. Zkuste odhadnout,
kolik lidí dnes používá Internet.
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1. krok (5 minut)

Webové nástroje pro matematické aktivity
Otázky pro studenty:
1. Lze podle vašeho názoru použít některé z následujících nástrojů pro
matematické aktivity? (ano/ne)
• Blogy
• Wiki weby
• Hry
• Twitter
• E-mail
• Facebook
• Chat nebo podobné aplikace
• Vyhledávače
• Google Disk (Dokumenty)
2. Napadlo by vás, jaké výhody má používání těchto nástrojů pro matematické aktivity v porovnání s aktivitami, kdy spolu mluvíme z očí do očí?
Např. pro stydlivého studenta může být snazší vyjádřit svůj názor prostřednictvím webu než ve třídě.
3. Které z následujících bodů jsou při používání Internetu v hodinách
matematiky výhodou (V) a které nevýhodou (N)?
• okamžitý přístup k informacím
• komunikace na velkou vzdálenost
• stažení virů / posílání spamu
• falešné uživatelské profily
• velké množství výukových materiálů
• jednodušší komunikace s učitelem
• reklama
• online nástroje pro překlad
• mnoho času stráveného v interiéru
• vlastní hospodaření s časem
• větší zviditelnění
• porozumění smyslu/obsahu
4. Vyhodnoťte všechny kategorie a spočítejte poměr V/N. Je větší nebo
menší než 1? Jak byste výsledky interpretovali?

2. krok (5 minut)

Vytvoření silného hesla
Mnoho online nástrojů vyžaduje registraci. Hesla vytváříme velmi často,
zamýšlíme se ale nad nimi dostatečně?
Silné heslo by:
• mělo mít alespoň osm znaků;
• nemělo obsahovat skutečné jméno;
• nemělo obsahovat celé slovo;
• mělo by se výrazně lišit od jiných hesel;
• mělo by obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno,
číslo a speciální znak (např. *, @, #...).
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Příklad: Vezměte si slovo a některá písmena nahraďte čísly nebo symboly
– např. „p1n@pp!E“ (z anglického „pineapple“ – „ananas“).
Na stránce https://howsecureismypassword.net/ si ověřte, jak silné heslo jste
vytvořili. Upozorněte studenty, aby netestovali svá skutečná hesla, protože
nástroje pro ověřování spolehlivosti hesel mají své limity (nebezpečí ze strany
hackerů, neprůhledné vyhodnocovací algoritmy apod.)
Otázky:
1. Kolik různých hesel můžete vytvořit z osmi znaků?
2. Pokud dva studenti použijí stejných osm znaků, jaká je pravděpodobnost, že budou míst stejné heslo?
Vyzvěte studenty, aby se podívali na následující infografiku (http://goo.gl/
fgblHH) na téma vytváření nových hesel a zamysleli se, které rady jsou pro
ně nové. Pro tvorbu silných hesel mohou také použít matematický výpočetní
nástroj Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com/). Vysvětlení najdou v tomto
článku: http://goo.gl/Ak08cK (v anglickém jazyce).
3. krok (8 minut)

Hry v matematice
Prodiskutujte, jaký přínos může mít hraní her (zejména logických
a strategických, jako je např. Minecraft) pro studium matematiky.
Náměty:
• Hráči rozvíjejí schopnost řešení problémů, rychlého úsudku,
strategického myšlení a reakcí;
• názorně vidí, jaké dělají pokroky;
• učí se riskovat, více se aktivně zapojovat apod.
Debatujte také o nebezpečí hraní her: závislost, agresivita, falešné identity,
vulgární výrazy, reklama, kyberšikana, ztráta času, život v jiné realitě, problémy se zrakem apod.
Otázky pro studenty:
1. Podívejte se na infografiku http://goo.gl/gPnjuQ o zavádění herních
principů do e-learningových platforem a informace z tohoto odstavce
vyjádřete sloupcovým grafem: „Žáci si dokážou vybavit jen 10% toho,
co četli, a 20% toho, co viděli. Pokud slovní výklad doprovodíme obrázky, toto číslo vzroste na 30%, a pokud přednášející činnost zároveň
s vysvětlením i předvádí, pak na 50%. Žáci si ale zapamatují 90%,
pokud „činnost provádějí sami, a to i v případě, že se jedná pouze
o simulaci“.
2. Myslíte si, že online hry pro více hráčů (MMO hry nebo MO hry –
massively mutiplayer online games) mají nějaká rizika? Pokud ano,
uveďte příklady.
3. Jaká je vaše nejhorší zkušenost v souvislosti s rizikovým chováním při
hraní her? Jak jste se jí mohli vyhnout?
4. Kdyby vás spoluhráč z online hry pozval na schůzku v reálném světě
a chtěl od vás osobní údaje, jak byste se zachovali?
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4. krok (10 minut)

Blogy/wiki v matematice
Požádejte studenty, aby následující způsoby používání blogů v matematických aktivitách seřadili od 1 (nejméně užitečný) do 10 (nejužitečnější):
• vysvětlování pojmů/slovníček
• zveřejňování zápisků z hodin
• vkládání prezentací v PowerPointu a dalších materiálů z výuky
• oznámení o novinkách
• procvičování řešení úloh
• společná/projektová práce se spolužáky nebo žáky z jiné školy
• případové studie
• matematika z reálného života
• „problém týdne“
• shrnutí
Několik pravidel pro práci s blogy:
1. Nikdy na blogu nezveřejňujte své osobní údaje a fotografie, což se týká
i vašeho profilu.
2. Nikdy nezapomínejte na autorská práva.
3. Mějte na paměti, že vaše texty jsou veřejně přístupné, že je vidí vaši
učitelé a rodiče a že mohou být zveřejněny jinde.
4. Zvolte nastavení komentářů tak, abyste je mohli před zveřejněním
moderovat.
5. Před zveřejněním textu přemýšlejte, nezáleží, zda se jedná o váš vlastní blog či o komentář jiného příspěvku!
6. Zjistěte si, jak nežádoucí uživatele nahlásit či zablokovat.
7. Nikdy nezveřejňujte žádné své doklady.
8. Pokud na svůj blog přizvete více přispěvatelů, přidělte jim práva odpovídající jejich úloze.
9. Při poskytování zpětné vazby buďte stejně zdvořilí, jako byste byli
ve třídě. Dbejte na to, aby zpětná vazba byla užitečná a spravedlivá.
10. Kdykoli si všimnete něčeho, co na vaší obrazovce být nemá, ihned
informujte učitele nebo rodiče.
Aktivita: Nechte studenty ve dvojicích vymyslet další pravidla a zapsat je
na flipchart. Následně vyberte 10 nejužitečnějších z nich a sestavte „blogerské desatero“.
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5. krok (10 minut)

Facebook a matematické aktivity
Aktivita: Věřme statistickým údajům, podle nichž je věkové rozložení
uživatelů Facebooku následující. Vyjádřete jej koláčovým (výsečovým)
grafem.
Věkové rozmezí

Procentní podíl

13–17

14,8%

18–24

32,3%

25–34

26,6%

35–44

13,2%

44–54

7,2%

55–64

3,5%

64+

2,4%

Otázky pro studenty:
1. Jak často kontrolujete nové zprávy na Facebooku?
2. Na co Facebook používáte? Náměty: chat, zveřejňování fotografií, kontakt s přáteli, zveřejňování informací o významných událostech v mém
životě, nahrávání fotografií, hraní her apod.
3. Uveďte pět osobních informací, které byste na svém profilu neměli
zveřejňovat.
4. Použili jste někdy Facebook pro práci do školy?
5. Myslíte, že by pro tuto činnost mohl být užitečný? Jak?
6. Vyberte z následujícího seznamu tři nejlepší způsoby využití Facebooku pro matematické aktivity:
• facebooková skupina pro třídu, kde lze sdílet informace a odevzdávat
úkoly
• plánování akcí
• práce ve skupinách
• zveřejňování poznámek pro studenty, kteří nebyli na hodině
• sdílení multimediálních zdrojů
• zapojení stydlivějších studentů
• připomínky, oznámení, blížící se termíny odevzdání
• využití vzdělávacích aplikací
• pomoc studentům být více v kontaktu
• spolupráce s jinými školami
• hlasování
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Znáte na Facebooku nějaké stránky zaměřené na matematiku?
Nechte studenty ve čtyřčlenných skupinách napsat pět pravidel netikety
a bezpečnosti pro matematickou skupinu na Facebooku. Příklady najdou
na stránce http://goo.gl/JHqYiA, podívejte se do sekce věnované interním
sociálním sítím na školách, požádejte studenty, aby text přímo nekopírovali. Mohou si také rychle projít webové stránky školy a zjistit, zda má škola
stanovena nějaká pravidla pro užívání sociálních médií ve škole.
Další možnosti

Rozšiřující aktivita č. 1: Vytvořte pro své spolužáky Google formulář zaměřený na jeden z webových nástrojů, který byl v lekci zmíněn, jeho ideální
využití pro matematiku a jeho přínosné i problematické aspekty. Formulář
zašlete ostatním a požádejte je o odpovědi.
Získané údaje poté sdílejte a zpracujte je statisticky.
Rozšiřující aktivita č. 2: Zahrajte si „Big Brain Game“ http://vsav.webducation.info/
(může být nutná registrace).

Odkazy

http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2010.htm
http://bit.ly/1CtKGQW
http://bit.ly/1xaFlg0
http://www.wolframalpha.com/
http://bit.ly/1wBuxFO
http://elearninginfographics.com/gamification-in-elearning-infographic/
http://www.edudemic.com/school-social-media-policy/
http://vsav.webducation.info/ (může být nutná registrace)
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Plán lekce

Podílení se na webu
3.3 Chováme se správně

Název aktivity

Chováme se správně

Autor

Drew Buddie, Spojené království

Téma

Moje práva a povinnosti; aktivní činnost na webu

Kompetence

kompetence k učení / kompetence sociální a občanské / komunikace
v cizích jazycích / kompetence k práci s digitálními technologiemi / kritické
myšlení

Úroveň obtížnosti

nízká

Věková skupina

14 - 15 let

Doba trvání

45 – 60 minut

Cíl aktivity

střední

vysoká

• Analyzovat koncept lidských práv, svobody vyjadřování, cenzury a autocenzury.
• Vést studenty k přemýšlení o vlastní činnosti na webu.
• Procvičit techniky vedení rozhovoru.

Úvod

Jelikož na internetu máme možnost jakékoli dílo představit široké
veřejnosti, musíme se naučit vnímat důležitost AUTOCENZURY a pochopit
rozdíl mezi ní a CENZUROU.

Nástroj

Internet, Glogster.com, nahrávací zařízení & software pro editaci
audionahrávek

Postup
1. krok (10 minut)

Diskutujte ve třídě: Co se skrývá pod pojmem CENZURA – dokážete si
uvědomit, co je ve vašem každodenním životě CENZUROVÁNO?
Společně se studenty sestavte seznam důvodů, PROČ jsou některé věci
cenzurovány? Odvíjí se cenzura od toho, v jaké zemi žijete?
Vyzvěte studenty, aby si vyhledali Chartu základních práv EU a určili, jaké
člány se CENZURY týkají. Odpovědi prodiskutují ve skupinkách nebo
v celé třídě.

2. krok (10 minut)

Vyvolejte mezi studenty následující diskusi:
Probrali jsme CENZURU v širším měřítku, nyní se zaměřme
na AUTOCENZURU. Jak se od sebe oba pojmy liší?
Proč byste měli mít zájem provádět AUTOCENZURU?
U jakých typů věcí je dobré provádět AUTOCENZURU?
Záleží na tom, KDO bude vaše dílo číst a sledovat?
Pokud píšete něco, co se objeví na webu, proč záleží na tom, jestli budou
čtenáři vaši kamarádi? A co když budou čenáři lidé, které neznáte?
Vytiskněte si kapitolu 3.1. z publikace Web podle nás. Vyzvěte studenty,
aby vypracovali aktivity v této části a odpovědi psali ČERVENĚ.

35

3. krok (10 minut)

Vyzvěte studenty, aby své odpovědi na otázky prodiskutovali s partnerem
ve dvojici. Odlišují se jejich odpovědi? Pokud ano, dopíší nové odpovědi
do svého listu MODŘE.

4. krok (15 minut)

Studenti ve dvojicích na nahrávací zařízení (pokud ho máte k dispozici
nebo pokud mohou studenti nahrávat na své Smartphony) nahrají krátký
rozhovor s vrstevníkem, kterého si sami vyberou. Rozhovor by se měl týkat
rozdílů mezi osobní komunikací tváří v tvář a komunikací elektronickou –
např. byl/a už si někdy svědkem nějakého nedorozumění při elektronické
komunikaci?, jak raději komunikuješ ty a proč?, může být elektronická
komunikace zavádějící a proč?, chováš se na internetu jinak než normálně?,
jak jinak?, používáš při elektronické komunikaci autocenzuru?, atp.

5. krok (15 minut)

Studenti si rozhovory vzájemně přehrají.

Další možnosti

Na jakékoli webové stránce, kterou používáte, se podívejte na SMLUVNÍ
PODMÍNKY.
Jaký je smysl SMLUVNÍCH PODMÍNEK?
Co označuje termín DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ?

Více lekce plány na www.webwewant.eu
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SCÉNÁŘ HODINY

Budujte svoji identitu

Název krátké aktivity

Moje (skutečná) totožnost

Autor

Martina Kupilíková, Česká republika

Téma

Budujte svoji identitu

Kompetence

Smysl pro iniciativu a podnikavost / komunikace v mateřském jazyce /
kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

4.1 Moje (skutečná) totožnost

Nízká

Střední

Vysoká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

Tři výukové hodiny, každá v délce 40 minut

Cíl hodiny

• Naučit studenty uvědomovat si vlastní identitu.
• Poučit studenty o vytváření identit, které odpovídají skutečnosti.
• Porovnat podoby identity na Internetu v a reálném světě.

Úvod

Na začátku položte následující klíčové otázky:
• Identita… Co to je? Je pro nás důležitá?
• Skutečná identita versus identita na Internetu. Je to totéž?
• Lžete na Internetu?
• V jakých věcech lžete?
• Moje charakteristika a můj profil.
• Kým jsem (online)?
• Kým jsem (offline)?
• A kým chci být?
• Charakteristika – pravda či lež.

Nástroje

Počítačová učebna nebo počítače ve třídě.

1. hodina

Identita – Co to je? Je pro nás důležitá?

1. krok (15 minut)

Studenti pracují ve skupinkách, každá si vytvoří vlastní wordcloud (slovní
mrak) pomocí některého z nástrojů: www.wordle.net, http://www.tagcrowd.
com, http://www.worditout.com/, a http://www.wordfoto.com/.
Na začátku diskuse položte otázku: Jaká slova vás napadnou, když slyšíte
pojem „identita“?
Skupiny si připraví krátkou ústní prezentaci, ve které vysvětlí, jak úkol
vyřešily. Smyslem prezentací je vyvolat mezi studenty debatu o různých
možnostech chápání daného slova. Je důležité, aby studenti byli schopni
wordcloud (slovní mrak) před třídou reprodukovat a o svém řešení diskutovat. Studenti mluví o slovech ve svých wordcloudech. Následně debatují
o tom, jaká další slova by se v nich měla objevit. Jaká slova v nich chybí
a mohla by tam být?
Je pro nás naše vlastní identita důležitá? Proč? Proč ne?
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2. krok (15 minut)

Studenti se rozdělí na dvě skupiny. Obě dostanou podobný úkol. Studenti
v první skupině si připraví důvody, proč je pro nás identita důležitá a proč
by měla mít stabilní podobu. Druhá skupina bude tomuto názoru oponovat.
Bude se také zabývat identitou, ale klíčové otázky pro tuto skupinu jsou
tyto: Proč je dobré si identitu měnit? Kdy je dobré změnit si identitu? Dokážeme vždy odlišit skutečnou identitu od falešné? Proč? A kdy? Obě skupiny
o svých názorech diskutují.

3. krok (10 minut)

Studenti plní úkol týkající se jejich identity. Identita je dána dlouhým
seznamem charakteristických znaků. Vyzvěte studenty, aby vyjmenovali
některé aspekty, které určují naši identitu v reálném světě. Musejí
přemýšlet o charakteristických rysech, svých zájmech, touhách apod.

2. hodina

Skutečná identita versus identita na Internetu. Je to totéž?

1. krok (20 minut)

Studenti objevují a budují svou online identitu při svých aktivitách na webu.
Podobu jejich identity určuje řada věcí. Zeptejte se studentů, co podle
nich tvoří jejich identitu (fotografie, přezdívka, status apod.).
Na základě informací, které o nich lidé najdou na webu, si o nich mohou
udělat falešnou představu. Na vině může být profilová fotografie, status,
názor apod. Opravdu to takto funguje? Záleží na prvním dojmu? Proč?
Proč ne?

2. krok (20 minut)

Studenti se rozdělí do skupinek, každá dostane obrázek s jiným člověkem:
1. muž v obleku
2. mladá dívka v šatech, s baťůžkem a knihami v ruce
3. brýlatý chlapec v kšiltovce
4. muž s dredy
a. Úkolem studentů je přiřadit k obrázku odpovídající profil/y (tj. přiřadit
člověku konkrétní vlastnosti), sepsat jeho krátkou charakteristiku
a přednést ji ústně. zodpovědný/á
chytrý/á
Studenti se rozdělí do skupinek, každá dostane obrázek s jiným člověkem:
svobodomyslný/á
slušný/á
kamarádský/á
skromný/á
svědomitý/á
sebevědomý/á
pracovitý/á
vážný/á
Diskuse: Jsou první dojmy správné? Jaké dojmy obrázky vyvolávají?
Jsou detaily důležité?
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3. hodina

Když se setká pravda a lež…

1. krok (15 minut)
Studenti mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Co
je to „falešná identita“? Kde je
hranice mezi vědomým formováním vlastní identity a falešnou
identitou?
Nechte studenty napsat odpovědi
do Google dokumentu. Klíčová
otázka zní: Lžete, když jste online? O čem lidé lžou?
http://goo.gl/p9tBGV
2. krok (15 minut)

Pravda nebo ne
Studenti pracují samostatně na tvorbě svého vlastního avatara. Pracují
s http://www.voki.com/create.php, volně dostupným výukovým nástrojem
pro tvorbu mluvících postaviček podle přání uživatele. Je efektivnější
zaměstnat studenty v interaktivních hodinách, představovat technologie
zábavným způsobem a zlepšovat tak jejich jazykové dovednosti a zadávat
zajímavé domácí práce.
Studenti si vytvoří avatar zastupující jejich osobu. Mohou vytvořit avatary,
které lžou, říkají pravdu, případně trochu z obojího. Ostatním studentům
položte otázku: Který z avatarů lže?

3. krok (10 minut)

Moje charakteristika a můj profil
Studenti si vytvoří vlastní profil. Píší odpovědi na následující otázky, různými barvami označují to, co mohou říci komukoli, co jen kamarádům nebo
jen rodičům (komukoli = zeleně, kamarádům = žlutě, rodičům = červeně).
Jak se jmenuješ?
Kolik je ti let?
Kde bydlíš?
Kam chodíš do školy?
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Jaké máš koníčky?
Jaké máš telefonní číslo?
Jakou máš e-mailovou adresu?
Co je tvým snem?
Klíčová otázka: Mohu něco podstatného ze své identity před rodiči či kamarády skrývat?

Další možnosti

Zhodnocení
Jděte na pracovní list 4.1. „Kde je pravda?“
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Plán lekce

Vytvářejte si svoji identitu
4.2 Máme více identit?

Název aktivity

Máme více identit?

Autor

Adam Stępiński, Polsko

Téma

Vytvářejte si svoji identitu

Kompetence

smysl pro iniciativu a podnikavost / komunikace v mateřském jazyce /
kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

nízká

střední

Věková skupina

13 - 15 let

Doba trvání

2 lekce, každá 45 – 60 minut

Cíle aktivity

Úvod

vysoká

• Pomoci studentům uvědomit si, že otázka identity a online identity je velmi
spletitá a v mnohých směrech ovlivňuje náš profesní a osobní život.
• Rozvíjet celkový pohled studentů na interakce mezi jednotlivci a většími
komunitami v reálném i virtuálním světě a jejich porozumění těmto
jevům.
• Rozvíjet u studentů schopnost vést (tj. schopnost motivovat skupinu
k činnosti a řídit ji).
• Pěstovat hodnoty etického chování, zodpovědnosti, empatie a respektu
k druhým.
• Rozvíjet u studentů vyšší kognitivní schopnosti související s tvořivostí,
kritickým myšelním, analytickými schopnostmi, nezávislým myšlením
a učením.
Je třeba, aby se před provedením popsaných lekcí učitelé seznámili se
dvěma online nástroji – Answer Garden a Tricider (více níže). Oba slouží
ke shromažďování názorů a nápadů lidí na různá zadaná témata (tzv. brainstorming).
Učitelé také budou muset představit tyto nástroje studentům. Připraví si dvě
otázky pro využití v těchto aplikacích, poskytnou studentům odkazy na zadané úkoly a společně s nimi shromaždují odpovědi. Pro úkol v aplikaci
AnswerGarden mohou úvodní otázky učitele znít: „Co si spojujete s …?“
nebo „Jaká slova vás napadají?“, pro úkol v aplikaci Tricider pak: „Jaké jsou
výhody a nevýhody…?“
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Nástroj

• AnswerGarden (http://answergarden.ch/about-AnswerGarden/ a krátký
návod http://goo.gl/n5wy8f),
• Tricider - úvodní videonahrávka o aplikaci Tricider http://youtu.be/
dvLuwL9Quzw a krátký návod http://goo.gl/iEzGUs, příklady využití
portálu Tricider pro diskuzi
1. http://www.tricider.com/t/decide/?show=3Yle
2. http://www.tricider.com/t/decide/?show=3V2p
3. http://goo.gl/9AD5ah
Oba nástroje jsou pouze v aj včetně návodů.

Postup
1. lekce

Identita - Co to je? Proč je pro nás důležitá?

1. krok (10 minut)

Úkol má podobu brainstormingové aktivity prováděné na
http://answergarden.ch
Studenti odpovídají na následující otázku: Jaká slova vás napadnou, když
slyšíte výraz ‚identita‘? Můžete ji zadat jako domácí úkol nebo provést
brainstorming v délce 2–3 minut na počítačích a tabletech. Čím častěji se určité
slovo v odpovědích studentů vyskytne, tím větší bude na AnswerGarden.
Nechte studenty konečný výsledek okomentovat. Učitelé mohou doplnit
následující podoby identity (pokud se neobjevují v odpovědích studentů):
identita etnická, náboženská, jazyková, národní, regionální, genderová,
sexuální, generační, příslušnost ke společenské třídě.

2. krok (20 minut)

Rozdělte studenty do čtyř skupin a každé z nich přidělte obrázek, na kterém
je zachycena jejich postava (zemědělec ze starého Říma, středověký filosof,
současný teenager z afrického kmene, současný teenager z euro-amerického
prostředí).

Zdroj: Unknown - “Relief in the city of Trier”
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvester.jpg (Public Domain)

Zdroj: „Saint Thomas Aquinas“ by Carlo Crivelli, 15th Century
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St-thomas-aquinas.jpg (Public Domain)
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Zdroj: Fulani woman from Niger“ by Steve Evans, licensed under CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fulani_Woman_from_Niger.jpg

Zdroj: „The line for the launch of the iPad 2 at Crabtree
Valley Mall in Raleigh, NC“ by Mike P., licensed under CC
BY 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_2_launch_queue_Raleigh_North_Carolina.jpg

Úkolem skupin je stručně popsat identitu dané osoby. Řekněte jim, aby
přemýšleli o aspektech, které vzešly z brainstormingu v prvním úkolu.
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou postavou z obrázku. Vedoucí
skupinek poté práci skupiny prezentují (řekněte jim, aby začali slovy: „Jmenuji se…“).
Jako shrnutí tohoto úkolu veďte krátkou diskusi na téma podobností/rozdílů
mezi představenými osobami a doplňte další postřehy.

3. krok (10 minut)

Zeptejte se studentů, zda souhlasí s definicí „identita“, jak je uvedena
na první stránce 4. kapitoly v publikaci Web podle nás (str. 29).
Podobá se jejich definicím z prvního a druhého kroku?
Poté zadejte studentům vypracování úkolů v této kapitole. Řekněte jim,
aby věnovali zvláštní pozornost aktivitě zaměřené na tvorbu jejich online
identity.
Společně ve třídě odpovědi projděte, dejte studentům prostor pro komentáře a další nápady.

4. krok (5 minut)

Zadejte studentům domácí úkol na www.tricider.com a vyzvěte je k odpovědím na otázky:
„Jak můžete ovlivňovat podobu své identity na internetu?”
„Jaké kroky/aktivity online nám mohou pomoci v našem budoucím profesním a osobním životě? Co může být nevýhodou?“
Na odpovědi jim ponechte týden. Vyzvěte je, aby okomentovali návrhy
ostatních studentů a hlasovali pro ty, které považují za nejlepší.
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2. lekce
1. krok (5 minut)

Prodiskutujte se studenty odpovědi na domácí úkol v aplikaci Tricider.
Na začátku se snažte vyjadřovat k pozitivně formulovaným argumentům,
poté přejděte k negativním.
Diskuse shrňte prohlášením, že toto vše ovlivňuje naši pověst na internetu
a cokoli zde uděláme (např. zveřejníme fotografii, okomentujeme blog nebo
se zapojíme do hlasování), zůstane uloženo velmi dlouho a další uživatelé
internetu si o nás na základě toho udělají názor.

2. krok (7 minut)

Zeptejte se studentů, zda souhlasí s názorem Daniela Solova nahoře
na stránce 30 publikace Webu podle nás.
Poté si společně ve třídě přečtete úryvky textu o pověsti online a vyzvěte je
k dalším komentářům/ke sdílení nápadů.
Řekněte studentům, aby si prohlédli fotografie tří teenagerů a dejte jim
za úkol ve dvojicích sepsat, jaké dojmy v nich fotografie vyvolávají.
Odpovědi ve třídě porovnejte.

3. krok (5 minut)

Uložte studentům úkol přečíst si dva názory zveřejněné dole na str. 30
příručky Web podle nás a přemýšlet nad odpovědí na poslední otázku:
„Existují situace, kdy nám může být náš online profil prospěšný?“
Některé odpovědi se určitě budou týkat smyslu pro iniciativu a podnikavost
jako faktorů, které hrají při rozvíjení naší online identity významnou roli.

4. krok (20 minut)

Úkol uveďte prohlášením, že pojem „identita“ je velmi široký. Netýká se
pouze nejvýraznějších aspektů (jako je např. jazyk, pohlaví, národnost
apod.), ale také vašich názorů a postojů k problematickým záležitostem.
Rozdělte studenty do pěti skupin a každé dejte list papíru s následujícími
otázkami:
1. Je snadné převést nápady v činy? Proč ano? Proč ne?
2. Myslíte si, že jsou současní teenageři tvůrčí a inovativní? Proč ano?
Proč ne?
3. Myslíte si, že teenageři jsou při realizaci vlastních projektů/plánů
připraveni riskovat? Proč ano? Proč ne?
4. Myslíte si, že by pro mladé lidi bylo obtížné naplánovat si a řídit vlastní
projekt/realizaci nápadu? Proč ano? Proč ne?
5. Myslíte si, že bychom při realizaci vlastního projektu/plánu měli mít
na paměti etické hodnoty? Proč ano? Proč ne?
Vyzvěte studenty, aby si papír rozdělili na dva sloupce a nadepsali je
ANO a NE. Poté jim řekněte, ať do pravého sloupce sepíší argumenty
na podporu své odpovědi. Nechte je spočítat, kolik z nich hlasovalo pro
ANO a kolik pro NE.
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Všechny skupiny prezentují své názory. Po skončení se studentů zeptejte,
zda chtějí dodat ještě nějaké jiné důvody/body a hlasovat pro ANO/NE.
Tímto způsobem zjistíte názory všech a získáte celkový obrázek o třídě.
Jako poslední poznámku sdělte studentům, že toto je možné nazvat
„skupinovou identitou“.
Budete-li mít čas, můžete vysvětlit, co znamená pojem „blended identity“.
Označuje situaci, kdy se lidé, kteří se znají pouze z virtuálního světa,
jednoho dne setkají osobně.
5. krok (3 minuty)

Položte studentům otázku z názvu těchto dvou lekcí: „Máme více identit?“
Snažte se získat několik odpovědí shrnujících celý problém.

Links

http://answergarden.ch/
http://www.tricider.com/

Více lekce plány na www.webwewant.eu
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Plán lekce

Soukromí – to nejcennější, co mám
5.1. Nemůžete říkat všechno všem

Název aktivity

Nemůžete říkat všechno všem

Autor

Evangelia Kontopidi, Řecko

Téma

Soukromí – to nejcennější, co mám

Kompetence

kompetence sociální a občanské / komunikace v mateřském jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

nízká

střední

vysoká

Věková skupina

13 - 15 let

Doba trvání

2 – 3 lekce, každá v délce 45 min (v závislosti na tom, jak budou studenti
prezentovat své výstupy)

Cíle aktivity

• Rozvíjet povědomí studentů o soukromí a ochraně údajů.
• Pomoci studentům objevit způsoby, jak osobní údaje chránit a udržovat si
pozitivní digitální stopu.
• Vést studenty k tomu, aby na společných úkolech spolupracovali.
• Vést studenty ke studiu zdrojů, analýze materiálů a prezentování závěrů
tvůrčím způsobem.

Úvod

V této lekci budou studenti prozkoumávat význam následujících termínů:
soukromí, osobní údaje, citlivé osobní údaje. Zhlédnou videonahrávku jako
motivaci k úvahám nad tím, jaký význam a dopad může mít vše, co zveřejní
online. Budou studovat a rozebírat materiály na téma soukromí a digitální
stopy na doporučených webových stránkách a formulovat rady, jak si chránit soukromí a pověst na Internetu.

Další nástroje

(a) Digitální zařízení s internetovým připojením, např. počítače, notebooky,
tablety apod.
(b) Webový prohlížeč
(c) Vyhledávač
(d) Nepovinné: aplikace webu 2.0 (Wordle, Scratch, Tricider, Voki, Google
Forms nebo SurveyMonkey), software pro prezentace (Prezi, Microsoft
PowerPoint a Google Slides)
(Registrace na většině nástrojů není nutná)

Postup
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1. krok (10 minut)

Pátrejte – diskutujte
Uvažujte o klíčových pojmech: soukromí, osobní údaje a citlivé osobní
údaje. Napište tato slova na tabuli.
Vyzvěte studenty, aby se snažili přijít na definice/příklady těchto pojmů.
Učitel s předstihem zjistí, jak jsou v ČR dle Zákona o ochraně osobních
údajů specifikovány pojmy osobní, citlivý a anonymní údaj - viz. zákon
101/2000 Sb., § 4 http://goo.gl/gK5H4y. Studenty může vyzvat, aby hledali
právě v tomto zákoně.
Pomocí brainstormingu sepište slova týkající se výše uvedených klíčových
termínů: např. osobní údaje – informace, na jejichž základě je možné jedince
identifikovat, mimo jiné jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní
číslo (mobilního telefonu i pevné linky), číslo kreditní karty, datum narození,
fotografie, hlas; citlivé osobní údaje – politické názory, náboženské přesvědčení, informace o fyzickém a psychickém zdraví, apod.; soukromí – právo
neprozrazovat informace o svých soukromých záležitostech a vztazích.

2. krok – (10 minut)

Dívejte se – Poslouchejte – Diskutujte
Dejte studentům za úkol přemýšlet o tom, co se může stát, když někdo
sdílí se zbytkem světa příliš mnoho informací o sobě. Videonahrávka jako
je např. tato – http://youtu.be/0Q29ZvlbHXs – vám pomůže získat zájem
studentů a motivovat je k přemýšlení.
Studenty můžete také seznámit s těmito dvěma fakty:
(a) Digitální stopa jednotlivce (fotografie, díla zveřejněná online apod.)
hraje důležitou roli v situaci, kdy se firma rozhoduje, zda ho zaměstná.
(b) Ke kyberšikaně dochází častěji na stránkách často navštěvovaných
teenagery, např. sociálních sítích. Ochrana osobních údajů může
zabránit kyberšikaně.
Více informací o kyberšikaně v materiálech stažitelných zde:
http://goo.gl/dT6Mfx
•
•
http://goo.gl/9bohzz
Sestavte seznam důvodů, proč by měli studenti záměrně omezovat ostatním přístup ke svým soukromým informacím.
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3. krok – (25 minut)

Spolupracujte – Pátrejte
V tuto chvíli by již studentům mělo být jasné, že soukromí je velmi důležité,
a tudíž by lekci měli považovat za smysluplnou. Měli by si uvědomovat, že
(a) mají sociální média používat zodpovědně
(b) chránit si svoji internetovou pověst.
Je tedy nejvyšší čas zabývat se konkrétními způsoby, jak zmíněných dvou
cílů dosáhnout.
Zpráva z projektu EU NET ADB http://goo.gl/CoF6uB uvádí, že 92%
adolescentů ve věku 14 – 17, kteří byli zařazeni do studie ze 7 evropských
zemí, má účet na nejméně jedné sociální síti.
Pro srovnání zpráva http://goo.gl/Zkl6e5 z posledního českého výzkumu
na téma rizikového chování na internetu.
Studentům rozděleným do dvou až tříčlenných skupin dejte za úkol
prostudovat ochranu soukromí a nastavení v sociálních sítích, jako je
Facebook, Google+, YouTube nebo Instagram. Studenti by měli vyhledat
odpovědi na následující otázky:
• Jaké nástroje/rady služba uživatelům poskytuje, aby jim pomohla
chránit soukromí?
• Jak si mohu aktualizovat profil/nastavení soukromí?
• Jak odstraním něco, co bylo zveřejněno bez mého souhlasu?
• Jak ovlivním, kdo vidí fotografie a další informace, které zveřejním
na Facebooku? http://goo.gl/aZI9oj
• Jak smažu něco, co jsem zveřejnil na Facebooku? http://goo.gl/A0PYKj
• Co je to „prohlídka soukromí“ na Facebooku a jak ji najdu? http://goo.
gl/mrCAAv
Každé skupině přidělte jednu z následujících dvojic zdrojů informací. Skupiny si také mohou najít vlastní zdroje podle svých zájmů a aktivit na sociálních sítích.
• Základy soukromí na Facebooku http://goo.gl/vmIrVD
• Centrum nápovědy na Facebooku – soukromí http://goo.gl/gK3Tv
• Rádce ohledně bezpečnosti teeganerů na Google – obecné rady
http://goo.gl/6Ml93L
• Centrum bezpečnosti služby Google – možnosti ochrany soukromí
https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/?fg=1#infosecurity
• Centrum zásad a bezpečnosti YouTube http://goo.gl/28t4oV
• Ochrana autorských práv na YouTube http://goo.gl/hICVWa
• Centrum nápovědy aplikace Instagram https://help.instagram.com/
• Rady ohledně soukromí a bezpečnosti na Instagramu
http://goo.gl/iBHDeZ (pouze v aj)
(Výše uvedené zdroje jsou přístupné bez registrace)
Po prostudování obsahu navrhovaných webových stránek každý tým sestaví zprávu, ve které uvede pět nejužitečnějších rad, jak si chránit soukromí a pověst na internetu na dané službě.
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4.krok (45 minut)

Zdokonalujte se – Tvořte – Prezentujte
Každá skupina přečte svoji zprávu nahlas. Třída se poté shodne na pěti
věcech, ve kterých se studenti zlepší, a rozhodnutí vyvěsí ve třídě na zdi
nebo zveřejní ve školním zpravodaji či na webu.
Můžete-li aktivitě věnovat více času, zvažte, zda by studenti neměli výsledky práce a závěry prezentovat následujícími alternativními způsoby.
Mohou při nich uplatnit svoji tvořivost a zdokonalit se v práci s digitálními
technologiemi.
(a) Pomocí nástroje pro společné hlasování Tricider vytvořte „tricision“
na téma: „Ochrana údajů, soukromí, pověst na Internetu: sdílejte své
názory a nápady“. „Tricision“ si připravte dopředu (tvorba zabere jen
pár minut), studentům poskytněte odkaz a řekněte jim, aby do aplikace vepsali své zásadní myšlenky k danému tématu. V hlasování poté
vyberou dva nápady, které se jim líbí nejvíc (pro vlastní myšlenku není
dovoleno hlasovat). Vítězem je ten, jehož nápad získal nejvíce hlasů!
(Jednoduchý „tricision“ najdete zde http://goo.gl/QI9fxn).
(b) Skupiny si vytvoří Voki (mluvící avatary) a své rady nahrají. Voki je
možné prezentovat ve třídě a lze je také vložit na školní webové
stránky pro budoucí využití.
(c) Skupiny vytvoří plakáty pomocí aplikačního softwaru, se kterým umí pracovat. Jednoduchý vzorový plakát najdete zde http://goo.gl/pg7DQM.
(Vzorový plakát byl vytvořen v MS PowerPointu. Ve „vzhledu stránky“
byla nastavena velikost snímku A4 a orientace „na výšku“. Po dokončení byl uložen ve formátu PDF.)
(d) Pomocí online aplikací, jako je např. Wordle nebo Tagxedo, vytvoří
skupiny z textu, který se vztahuje k jejich zjištěním a závěrům, „slovní
mraky“ (word clouds). Jednoduchý vzorový word cloud najdete zde
http://goo.gl/wXJ3nq. Byl vytvořen v aplikaci Wordle z tohoto
http://goo.gl/ofc3Jw textu.
(e) Na základě svých zjištění otázku skupiny zformulují otázku a vytvoří pro
své vrstevníky vlastní „kvíz na téma soukromí“. Odpovědi na otázky by
neměly být příliš očividné, ani příliš obtížné. Skupiny si kvízy vymění
a na otázky odpoví. Skupiny mohou také využít některý z online generatoů kvízů, jako je např. Google Forms nebo SurveyMonkey. Možnost vytvořit aktivitu postavenou na otázkách a odpovědích nabízí také Scratch
http://scratch.mit.edu/ . Vzorový kvíz vytvořený v aplikaci Scratch
na téma soukromí najdete zde http://goo.gl/n9YWQ0. Poslední aktivita na Scratchi umožňuje studentům téma soukromí pochopit hlouběji,
protože si mohou s kvízy ostatních „pohrát“. Realizace však může být
časově náročnější a je vhodná spíše pro studenty, kteří již mají s programováním ve Sratchi nějaké zkušenosti.
[Scratch je programovací jazyk nenáročný na osvojení a používání. Ze zkušeností z projektu inGenious http://www.ingenious-science.eu/web/guest/
home vyplývá, že pomáhá rozvíjet u studentů tvořivost a způsob myšlení
potřebný pro programování a vede k aktivnějšímu zapojení do výuky.]
(Pro využití uvedených zdrojů není nutná registrace).
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Další možnosti

Vyskakovací okna – Nástroje – Rady
Diskutujte ve třídě o Dni ochrany osobních údajů https://www.uoou.cz/denochrany-osobnich-udaju/d-1210 (28. leden) a připravte se studenty pro
školu i místní komunitu několik aktivit zaměřených na zvýšení povědomí
o tomto problému.

Odkazy

Přílišné sdílení: Přemýšlejte, než něco zveřejníte – http://goo.gl/FT4OYK
(pouze v aj, ale jednoduché – lze využít např. pro zlepšení aj)
Digitální stopa http://goo.gl/QkBR4j – video (pouze v aj, ale jednoduché –
lze využít např. pro zlepšení aj)
Rádce – Přemýšlejte, než budete něco sdílet http://goo.gl/bUEs6u (plakát)
(Tyto zdroje je možné využívat bez předchozí registrace).
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SCÉNÁŘ HODINY

Soukromí – to nejcennější, co mám
5.2. PrivaSee…

Název krátké aktivity

PrivaSee…

Autor

Miguela Fernandes, Portugalsko

Téma

Soukromí – to nejcennější, co mám

Kompetence

sociální a občanské uvědomění / komunikace v mateřském jazyce /
kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

40 minut

Cíl hodiny

Střední

Vysoká

• Diskutovat o podstatě soukromí.
• Dovést studenty k tomu, aby byli při zveřejňování vlastních osobních
informací nebo informací o svých vrstevnících na Internetu obezřetní.
• Určit, jaké informace mohou pomoci minimalizovat nebezpečí
na Internetu.

Úvod

V této aktivitě studenti shlédnou video, které jim pomůže lépe pochopit
podstatu soukromí a nutnost chránit citlivé informace týkají se jich samých
i druhých osob.
Ověřte, že studenti videonahrávce porozuměli, a formou otázek a diskuse
je upozorněte na důležité skutečnosti.
V této aktivitě studenti v tříčlenných až čtyřčlenných týmech připraví prezentaci na téma soukromí.

Nástroje

(A) Video z kanálu YouTube.
(B) Prezentace na Google Disku.
(C) Návod ke sdílení prezentace.

Postup
1. krok (3 minuty)

Podívejte se na video http://youtu.be/7_VsxBLce8g

2. krok (5 minut)

Ověřte, že studenti videu rozumí, pokud ne, vyzvěte je, aby se zeptali
na to, co jim jasné není, a vše vysvětlete.
Diskusi vyvolejte několika otevřenými otázkami, např.:
• Rozuměli jste videonahrávce?
• Přemýšleli jste někdy o soukromí? O své digitální stopě?
• Na kolika webových stránkách či sociálních sítích jste si vytvořili účet?
• Když jste se na webové stránce/sociální síti registrovali, přečetli jste si
informace o ochraně soukromí?
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3. krok (5 minut)

Představte témata, na kterých budou studenti pracovat (B), mohou to být
např. otázky:
• Co pro vás znamená soukromí?
• Co je to soukromá informace?
• Kde jsem online?
Vytvořte tří až čtyřčlenné skupiny

4. krok (5 minut)

Týmy o tématech 5 minut debatují a dělají si poznámky k prezentaci.
Jeden student má na starost zkopírování prezentace (B) a její sdílení
s učitelem a dalšími spolupracujícími účastníky.
Pokud jsou studenti při vytváření kopií a sdílení prezentace nejistí, mohou
využít návod C.

5. krok (22 minut)

Prezentace týmů (každý tým 5 minut)
Každý z týmů představí svoji práci třídě.
Iniciujte ve třídě debatu o tom, k čemu se výraz „soukromý“ vztahuje
a k čemu ne. Dbejte na to, aby si studenti uvědomili, že kdykoli jsou na Internetu, vytvářejí určitý obraz o sobě a musí se pečlivě rozhodovat, jaké
informace zveřejní (kontakty, fotografie, videa apod.). Měli by respektovat soukromí ostatních, nezveřejňovat informace či fotografie bez svolení
a všeobecně se na Internetu chovat tak, jak se chovají v běžném životě.
Měli byste je také upozornit na problematiku autorských práv. Studenti
musí dbát na svoji digitální stopu a být si vědomi, že mnoho firem si své
potenciální zaměstnance nejprve „vystopuje“ na Internetu a až poté jim
nabídne práci.
Musí být připraveni nesdílet online vše a určité osobní informace si v digitálním online světě nechat zcela pro sebe.

Další možnosti

Zjistěte, na kolika webových stránkách a sociálních sítích se studenti
(průměrně) pohybují.
Veďte je k zamyšlení nad tím, jaký typ informací mohou s ostatními sdílet
bezpečně.
Projděte se studenty postup založení účtu na Googlu/Facebooku a vyzvěte je k přečtení Zásad používání dat a dalších pravidel týkajících s ochrany osobních údajů.
Mluvte se studenty o souborech cookie (jejich významu).
Je důležité, aby si studenti uvědomovali skrytá nebezpečí online světa
a abychom jim pomohli vytvořit si „správný“ profil. Před zveřejněním čehokoli musí přemýšlet.

Odkazy

Nahrávka na kanálu Youtube
http://youtu.be/7_VsxBLce8g
Prezentace na disku Google –
http://goo.gl/dI4juf
Návod: Jak vytvořit a sdílet kopii prezentace na disku Google
http://goo.gl/KGa8Th
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SCÉNÁŘ HODINY

Soukromí – to nejcennější, co mám
5.3. Sleduji tě…

Název krátké aktivity

Sleduji tě…

Autor

Miguela Fernandes, Portugalsko

Téma

Soukromí – to nejcennější, co mám

Kompetence

sociální a občanské uvědomění / komunikace v mateřském jazyce /
kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Střední

Vysoká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

40 minut či déle (v závislosti na tom, kolik času chce učitel věnovat rozboru písničky).

Cíl hodiny

•
•
•
•

Diskutovat o podstatě soukromí.
Prozkoumat pravidla ochrany soukromí na webových stránkách.
Seznámit se s různým pojetím soukromí na Internetu.
Zvolit si nové nastavení ochrany soukromí.

Úvod

Aktivitu studenti zahájí poslechem písničky, zároveň sledují text. Zamyslí
se nad hlavní myšlenkou a dají další příklady podobné těm, které slyšeli
v písni.
Ve dvojicích vyplní pracovní list a zjistí, jaké paralely najdeme mezi textem
písně a chováním lidí na Internetu. Několik studentů vyzvěte, aby své odpovědi přečetli nahlas, a zkontrolujte, zda myšlenku pochopili.
S novým pojetím soukromí se studenti seznámí při vyplňování kvízu, který
je upozorní na problematické situace a díky němuž se někteří vyvarují chyb
na Internetu a všichni se také seznámí s novými způsoby práce s Internetem.
Nová pojetí jsou důležitá pro porozumění tomu, jak Internet funguje, jak by
se na něm lidé měli chovat, aby byli více chráněni, a jak pomoci ostatním.
Studenti si také osvojí několik definic týkajících se prohlížečů.

Nástroje

Píseň Michaela Jacksona „Privacy“ (Soukromí)
Text písně, který je možné vytisknout.
Pracovní list 5.1 – Michael Jackson: „Privacy“
Kvíz – najdete na http://webwewant.eu/

Postup
1. krok (5 minut)

Studenti poslouchají písničku a zároveň sledují text, který dostali od učitele.

2. krok (5 minut)

Po poslechu vyzvěte dva nebo tři studenty, aby přečetli text nahlas a třída
si ho mohla ještě jednou poslechnout.
Vyvolejte ve třídě krátkou debatu o námětu písně. Dokáží si vzpomenut
na příklady podobných situací z reálného života?
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3. krok (10 minut)

V diskusi se snažte přimět studenty k přemýšlení nad zmíněnou situací
v internetovém prostředí.
Je možné, aby se něco takového dělo online? Studenti ve dvojicích vyplní
pracovní list 5.1 a nad problémem se zamyslí hlouběji.

4. krok (10 minut)

Vyzvěte několik studentů, aby své odpovědi přečetli, ověříte tak, že hlavní
myšlence skutečně porozuměli. Zjistěte, zda třída s názory spolužáků souhlasí.
Upozorněte je na možnosti, jak se vyhnout na Internetu problémům. Měli
by vědět, že tak mohou učinit přísnějším nastavením soukromí. Připomeňte
jim, že co jednou zveřejní, sdílí či ukáží, to na Internetu zůstane.

5. krok (5 minut)

V posledním kroku vyzvěte studenty k vyplnění kvízu (na stránkách
webwewant.eu), který je zároveň seznámí s novými pojmy, upozorní
na problémy se soukromím a pomůže chovat se na Internetu opatrněji.

Další možnosti

Dejte studentům za úkol analyzovat opatření na ochranu soukromí
na webových stránkách, které pravidelně používají.
Ukažte jim, jak povolit či zakázat soubory cookie.
Vysvětlete některé pojmy, jako např. HTTP/HTTPS, IP adresa, pixel tag
nebo citlivé informace.

Odkazy

•
•
•
•

Vyhledejte legální nahrávku písně „Privacy“ Michaela Jacksona.
Stránky s textem připraveným k vytištění: http://goo.gl/YJJM2S
Pracovní list 5.1: Michael Jackson: „Privacy“
Kvíz najdete na stránkách webwewant.eu
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Plán lekce

Moje práva a povinnosti a „Umělec v nás”
6.1. Chráníme, co nám patří

Název aktivity

Chráníme, co nám patří

Autor

Drew Buddie, Spojené království

Téma

Moje práva a povinnosti a „Umělec v nás”

Kompetence

kompetence k učení / kompetence sociální a občanské / komunikace
v mateřském jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi /
kritické myšlení

Úroveň obtížnosti

nízká

střední

vysoká

Věková skupina

14 - 15 let

Doba trvání

2 lekce, každá v délce 45 – 60 minut

Cíle aktivity

• Zabývat se otázkami souvisejícími s duševním vlastnictvím.
• Z různých úhlů promýšlet a diskutovat o aktuálních a nově se objevujících
problémech souvisejících s duševním vlastnictvím a autorskými právy
• Prozkoumat různé verze licence Creative Commons.

Úvod

Vytvoříme-li nějaké nehmotné dílo, mělo by mít naším DUŠEVNÍM
VLASTNICTVÍM. Co to ve skutečnosti znamená? Jak se nám může stát,
že se ho vzdáme ve prospěch třetí strany na jejích webových stránkách,
aniž bychom si toho všimli?

Nástroje

Internet, publikace Web podle nás, modrá & červená tužka na vyplňování
aktivit Webu podle nás.

Postup

Moje práva a povinnosti a „Umělec v nás”

1. krok – (10 minut)

Co znamená výraz DUŠEVNÍ VLASTNICTVI?
Rozdělte studenty do malých skupin (vždy 2–4 studenti na skupinu) a vyzvěte je, aby se podívali na část 6.2 publikace Web podle nás.
Poté jim dejte za úkol jít na webové stránky, které používají nejčastěji,
a prodiskutovat odpovědi na následující otázky:
Kde najdete smluvní podmínky? Proč si myslíte, že právě zde? Jsou
smluvní podmínky uváděné na určitém místě z nějakého důvodu? Z jakých důvodů se lidé často svého duševního vlastnictví bez protestů
vzdávají?

2. krok (20 minut)

Dalším úkolem studentů je samostatná četba jednoho z následujících textů:
• http://goo.gl/6DE58t
• http://goo.gl/OvSrBF
Diskutujte ve třídě nebo malé skupině: Vyzvěte studenty, aby vlastními slovy vysvětlili, o co v článku jde, a všímali si důvodů pro změny smluvních
podmínek. Proč byl tento výsledek důležitý?
Varianta pro práci v anglickém jazyce:
Nechte studenty, aby si samostatně přečetli druhý článek od výtvarnice
Hidden Eloise: http://goo.gl/TpJzPp.
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Diskutujte: Proč si myslíte, že nástroj typuTwitteru je v situacích jako byl
případ Hidden Eloise nesmírně užitečný?
Vyzvěte studenty, aby si představili, že jsou Hidden Eloise. Jejich úkolem
je napsat dopis, ve kterém svým stoupencům poděkují za kampaň, v níž
na problém upozornili.
3. krok (10 minut)

Diskutujte ve třídě nebo malé skupině: Co jsou to AUTORSKÁ PRÁVA?
A jak se týkají DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ?
Studenti přejdou na 6. kapitolu s názvem Umělec v nás a prostudují si informace o licencích Creative Commons.
Licence Creative Commons vznikly na podporu volného šíření materiálů,
na které si nechceme ponechat AUTORSKÁ PRÁVA. Proč si lidé licence
Creative Commons vybírají? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jaké
mají praktické dopady?

4. krok (10 minut)

Ve skupinách studenti porovnají následující způsoby vyhledávání obrázků
pro své dokumenty:
Google Obrázky: http://www.google.com/imghp?hl=cs&gws_rd=ssl
Flickr: https://www.flickr.com/
Taggalaxy: http://www.taggalaxy.com/
Compfight: www.compfight.com
Vysvětlete, který z nich je nejlepší pro vyhledávání obrázků spadajících
pod licence Creative Commons.
Vysvětlete, co která z licencí Creative Commons pro používání obrázků
znamená.

5.krok (10 minut)

Požádejte studenty ve všech skupinách, aby se rozhodli, kterou ze šesti
licencí Creative Commons by použili na vlastní vytvořené materiály. Z jakého
důvodu? Najděte skupiny, které zvolily odlišné licence, a v otevřené diskusi
hledejte důvody pro rozdílné preference.

Další možnosti

Přečtete si text o známé fotografii Che Guevary, kterou pořídil Alberto
Korda, a popište, jaké problémy související s duševním vlastnictvím
způsobilo její různé používání ve světě.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
(Wikipedie, registrace není nutná).
Jak by se situace lišila, kdyby bylo možné uplatnit licence Creative
Commons?

Odkazy

http://goo.gl/6DE58t
http://goo.gl/OvSrBF
http://goo.gl/TpJzPp (pouze v aj)
www.creativecommons.cz
www.flickr.com
www.taggalaxy.com
www.compfight.com
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
(Pro využívání uvedených zdrojů není třeba předchozí registrace).
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SCÉNÁŘ HODINY

Umělec v nás

Název krátké aktivity

„ZARAPUJTE“

Autor

Angela Lucia Capezzuto, Itálie

Téma

Umělec v nás

Kompetence

Kulturní povědomí a vyjadřování / komunikace v mateřském jazyce /
kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

6.2. „ZARAPUJTE“

Nízká

Střední

Vysoká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

3x40 minut nebo 2 šedesátiminutové lekce

Cíl hodiny

Ukázat, že v každém studentovi se skrývá umělec. Zvýší se povědomí
studentů o evropských partnerských zemích a získají informace o tom, jak
se vyhnout porušování autorských práv.

Úvod

Studenti připraví krátkou hudební upoutávku, ve které použijí volně dostupné
zdroje a materiály, které jsou nabízeny pod licencí Creative Commons (C.C.).
Očekáváme, že touto činností získají představu, kolik práce musí umělec vynaložit na tvorbu díla a co pro něj osobně může porušení autorských práv znamenat. Při práci také zjistí, jaké typy licencí CC jsou používané a co znamenají
v praxi, a díky tomu si uvědomí, jak se vyhnout porušování autorských práv
a využívat tak internetové zdroje zodpovědněji.
Videonahrávka bude mít podobu „zarapované“ reklamy lákající mladé turisty k návštěvě evropské země dle výběru studentů. Studenti do reklamy
zakomponují také přídavná a podstatná jména, která úzce souvisí se jménem zvolené země: Záměrem je obohacení znalostí o kultuře některých
partnerských evropských zemí.
Studenti si osvojí kompetence pro práci s digitálními technologiemi, neboť
budou pracovat s nejrůznějšími aplikacemi – budou používat PowerPoint,
nástroje pro tvorbu videonahrávek, vytvářet si účty na stránkách pro vkládání materiálů (na YouTube či jiné stránce pro nahrávání a prezentaci videí), vkládat videa a používat základní postupy práce na počítači.
A nakonec, v průběhu skládání rapové písně v angličtině, studenti získají
lepší vhled do komunikačních dovedností v mateřském jazyce.

Nástroje

1. Přístup k Internetu: chytrý telefon, notebook/netbook nebo místo
v počítačové učebně.
2. Videokamera nebo citlivá webkamera, případně kvalitní kamera
na chytrém telefonu.
3. Aplikace pro tvorbu videonahrávek: Windows Moviemaker či jiná
aplikace volně dostupná na Internetu.
Pokud k videoreklamě nahráváme komentář, pak PowerPoint (Microsoft
Office není freeware) či jiná podobnáaplikace z otevřeného zdroje, jako
např. Open Office 4 Presentation (jedná se o freeware) a dobrý mikrofon pro
nahrání komentáře.
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4. Při vyhledávání rýmujících se slov se studentům budou velmi hodit tyto
stránky: http://www.rhymezone.com
5. Pro tvorbu opravdu pěkného a velmi osobního textu a obrázku o dané
zemi jsem našla volně dostupnou aplikaci Textaizer Pro, nástroj pro
tvorbu textové mozaiky, který si můžete stáhnout zde: http://mosaizer.
com/Textaizer/index.htm.
Je výborný a snadno se s ním pracuje. Podívejte se na obrázky, použila
jsem následující slova:
“Awesome Unique Strange Terrific Rare Ancient Landscape Ideal Aborigine”
a. Pro vyhledávání přídavných a podstatných jmen, které vystihnou
vybranou zemi a zároveň začínají písmenem z jejího názvu, je nutný
dobrý překladový slovník nebo internetový slovník, např. www.
wordreference.com

Aplikace Textaizer Mosaic Text

Aplikace Textaizer Mosaic Text

Postup
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1. krok (15 minut)

PŘÍPRAVA
Rozdělte studenty do maximálně tříčlenných skupinek (důvod: každý se
musí do práce skupiny aktivně zapojit).
Rada pro nahrávání:
• Použijte stativ nebo položte kameru na rovný povrch, aby se neklepala.
• Zkontrolujte, zda máte dost světla, v pozadí není nic rušivého a není
tmavé.
• Zajistěte v místnosti úplné ticho, zkontrolujte, zda zde nejsou žádné
hlučné přístroje.
• Nepřibližujte ústa příliš k mikrofonu.
V prázdných místnostech vzniká ozvěna, lepší jsou místnosti s nábytkem.
Opakováním pokusu se mluvčí bude zdokonalovat, měl by mluvit
pomalu a zřetelněji.
Rozdělte studenty do maximálně tříčlenných skupinek (důvod: každý se
musí do práce skupiny aktivně zapojit).
Tips on recording:
Vkládání videa
Otevření účtu
• Jakmile budou mít vaši studenti nahrávky připravené, je třeba je načíst,
aby si je mohl kdokoliv přehrát. K tomu potřebujete účet na YouTube
(http://www.youtube.com/). Účet si založíte podle instrukcí na této stránce.
Vkládání
Příklad: YouTube
• Na svém účtu na stránce uvidíte tlačítko Nahrát. Klikněte na něj a postupujte podle návodu.

(Ověřte si dostupnost stránek YouTube ve své zemi.)
Pojmenování videonahrávky
• Nejprve uveďte výraz Rap-it-up a potom samotný název videa, například: Rap-it-up Visit Australia Ad (Upoutávka návštěva Austrálie), nebo
Rap-it-up Finland Ad (Upoutávka na Finsko). Takto budou studentská
videa vytvořená pro tento projekt snáze vyhledatelná.
ICT DOVEDNOSTI
• Instruujte studenty, jak pro tvorbu propagačních materiálů používat
např. Textaizer či jiné aplikace, které mohou být pro nahrávání užitečné.
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2. krok (25 minut)

3. krok (40 minut)+
(40 minut na nahrávání)

a. UVEDENÍ DO TÉMATUUčitel by měl se studenty promluvit o kreativitě
a autorských právech (tyto informace si lze připravit dopředu s využitím
webových stránek www.webwewant.eu).
b. Dejte studentům za úkol zodpovědět otázky o autorských právech
na pracovních listech (1. část) a zkontrolovat si odpovědi na www.
webwewant.eu (odpovědi na otázky na str. 43).
c. Jakmile pochopí důsledky porušování autorských práv, je dobré se jich
dotázat na materiály, které budou naopak na Internet vkládat.
d. Odpovědi zapíší do pracovního listu (2. část, měly by vyjadřovat jejich
pocity z toho, že si s materiály, které jsou jejich dílem, může každý
zacházet, jak chce. Pocity by měli zaznamenat na určené místo na pracovním listu a porovnat je s ostatními skupinami.
e. Potom studenti navštíví web Creative Commons (C.C.) na adrese http://goo.gl/acxxzI a odpoví na další otázky na pracovním listu
(3. část) zaměřené na různé typy dostupných licencí. Sdělte jim, že
tyto informace využijí později, až si budou vybírat nejvhodnější licenci pro své dílo. Následovat by měla návštěva webových stránek
http://goo.gl/2Qyi, kde studenti prozkoumají možnosti nejrůznějších
webových stránek, které umožňují stahování materiálů chráněných C.C.
– hudby, obrázků, videonahrávek apod.
f. Co se týče hudby chráněné licencí CC0, měli by navštívit web
http://freemusicarchive.org (v době mimo vyučování) a než se pustí
do hledání vhodné hudby pro svoji rapovou písničku, měli by si poslechnout webminář o používání hudby a o tom, jak své dílo chránit
licencemi CC: http://youtu.be/Il6Z6uJ1E2E.
ÚKOL (4. část pracovního listu 6.1)
Po úvodním brainstormingu by měl učitel vysvětlit žákům zadání, tedy
situaci, kterou musí vyřešit:
„Starosta hlavního města vámi vybrané země se obrátil na vaši reklamní
agenturu se žádostí, abyste vytvořili propagační video, které by do země
přilákalo více mladých lidí. Upoutávka poběží v televizi, na webových stránkách národní agentury pro turistický ruch a v kinech.“
Studenti si mají představit, že jsou z jiné evropské země než ze své,
a ve skupině si:
a. Vybrat adoptivní zemi z následujícího seznamu:
5 písmen

6 písmen

Litva

Belgie

Řecko

Island

Malta

Dánsko
Itálie
Polsko
Finsko
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b. Podle toho, zda mají či nemají přístup k Internetu, vyhledají v papírových či online slovnících podstatná a přídavná jména, která jejich novou zemi charakterizují a zároveň začínají písmeny z názvu země (viz
příklad s Austrálií v části „nástroje“). Pro každé písmeno v názvu země
by měli být schopni najít dostatečný počet slov, aby mohli jejich řetězením napsat text rapové písničky. V dalším kroku píší báseň, která není
nutně vystavěna z vět, ale obsahuje všechna slova připravená v bodě
b), a následně ji zrapují do písničky. Ta bude doprovodem k obrázkům
nebo plakátům, které si najdou na webových stránkách s licencí C.C.
(např. Flickru). Dále vyberte některou z možností:
• Studenti se natočí přímo při rapování a přitom ukazují na plakáty/
mapy/vytvořené propagační materiály (viz Textaizer Pro).
NEBO
• Prezentace s komentářem (použijte PowerPointu nebo Open Office
Presentation) – rapující hlas/hlasy doprovázející sérii snímků.V tomto případě by si studenti měli prezentaci připravit dopředu, v hodině
by měli pracovat pouze na nahrávce.
V obou případech nesmí být videonahrávka delší než 1 minuta (ideální
délka je ovšem 30 sekund… nezapomínejte, že jde o reklamu!).
c. Z příslušných webových stránek vyberte vhodný typ C.C. licence http://
creativecommons.org/choose/Podle toho, zda mají či nemají přístup k Internetu, vyhledají v papírových či online slovnících podstatná a přídavná
jména, která jejich novou zemi charakterizují a zároveň začínají písmeny
z názvu země (viz příklad s Austrálií v části „nástroje“). Pro každé písmeno
v názvu země by měli být schopni najít dostatečný počet slov, aby mohli
jejich řetězením napsat text rapové písničky. V dalším kroku píší báseň,
která není nutně vystavěna z vět, ale obsahuje všechna slova připravená
v bodě b), a následně ji zrapují do písničky. Ta bude doprovodem k obrázkům nebo plakátům, které si najdou na webových stránkách s licencí C.C.
(např. Flickru). Dále vyberte některou z možností:
d. (v políčku dole na stránce si vyberte svůj jazyk) a příslušný kód zkopírujte na webovou stránku, kam nahrávku vkládáte.
Další možnosti

Zveřejněná videa mohou zhlédnout ostatní studenti školy, má-li škola
webové stránky, kam lze nahrávky vkládat, nebo studenti z celého světa,
poskytnete-li jim URL na Googlu či YouTube.
Aktivita získá na profesionalitě a soutěživosti, pokud ustanovíte studentskou
porotu, která vybere vítězný snímek. Autoři pak mohou získat drobnou cenu!

Odkazy

Plán lekce postavený na příručce zaměřené na bezpečnější Internet: „Web
podle nás – mladí a online – aktivity od mladých pro mladé“, kterou je
možné stáhnout z webových stránek: www.webwewant.eu
K tématu porušování autorských práv: Nominet (2012), Are you an accidental outlaw? (Neporušujete náhodou zákon?; online),
http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1
Licence Creative Common: http://creativecommons.org
Obrázky přizpůsobitelné dle potřeb uživatele
www.flickr.com
Obrázky textových mozaik vytvořených pomocí aplikace Textaizer Pro
ke stažení zde: http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
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SCÉNÁŘ HODINY

Umělec v nás
6.3 Umělec v nás!

Název krátké aktivity

Umělec v nás!

Autor

Frans Nieuwenhuyzen, Nizozemí

Téma

Umělec v nás!

Kompetence

Kulturní povědomí a vyjadřování / komunikace v mateřském jazyce / kompetence k práci s digitálními technologiemi

Úroveň obtížnosti

Nízká

Střední

Vysoká

Věková skupina

13 – 15 let

Délka trvání

Soubor dvou hodin, každá v délce přibližně 40 minut.

Cíl hodiny

• Ukázat, že každý student je umělcem a tvůrčí osobností.
• Vysvětlit, že existují pravidla (zákony) na ochranu tvorby a umělců.

Úvod

V této lekci se budeme zabývat hledáním umělce v sobě samém. Na úvod
učitel předloží typickou definici umělce: jde o člověka, který působí v oblasti
umění. Pak se studenty zhlédne/nechá studenty zhlédnout film na YouTube
o některém umělci. Vhodným příkladem je Jacob Collier, hudebník, který
hraje na několik nástrojů, aranžuje a skládá písně:
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
Osobností, která výborně hraje už v mladém věku je Avery Molek:
http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
(Registrace není nutná, před spuštěním videa si ověřte, že k němu ve své
zemi máte přístup.)
Nechte studenty vytvořit drobnou koláž o umělci, kterého mají rádi.
Nejprve se věnujte detailnějšímu seznámení s oblíbenými umělci a diskusím o nich, poté studenty vyzvěte, aby se pokusili najít obecnější definici
slova „umělec“:
Umělec je člověk, který něco vytváří. Na Internetu najdeme řadu výtvorů,
mezi něž patří i hudba a filmy. Během lekce se žáci seznámí s autorskými
právy a duševním vlastnictvím.
V jejím závěru se sami představí jako umělci, a to filmem nebo prezentací
o sobě.

Nástroje

Tužka / papír
Přístup k Internetu
Chytrý telefon

1. krok (20 minut)

Přečtěte studentům úvodní pasáž o tom, co to znamená být umělcem.
Dejte jim za úkol napsat, v jakém oboru by chtěli být umělcem a prodiskutovat svůj výběr se sousedem. Hledejte další umělce s podobnými zájmy.
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2. krok (20 minut)

Práce ve dvojicích: „Kdo je tvůj oblíbený umělec?“
Nechte studenty vyhledat na Internetu informace o jejich oblíbených umělcích a vytvořit o nich malé koláže pomocí
aplikace Pic Collage.
• APP store http://goo.gl/YZHq10
• Google play http://goo.gl/pTWsrF .
Každý tým představí svoji koláž jiné skupině a vysvětlí, proč si danou
osobnost vybral.

3. krok (20 minut)

Přemýšlení o slově „umělec“.
Studenti formulují výroky o tom, co znamená být umělcem. Sdílejí je v malých skupinkách. Zjišťují, co člověk potřebuje, aby se mohl stát umělcem.
V žádném případě to není pouze otázka talentu.
Zabývají se definicí a významem slov „autorská práva“ a „vlastnictví“.
Pracují s příručkou pro teenagery, odpovídají na otázky na webových
stránkách a na pracovním listu 6.2. Musí se naučit, že k tvořivosti patří
i vlastnictví, a osvojit si pravidla týkající se tohoto vlastnictví.

4. krok (20 minut)

Studenti o sobě jako o umělcích natočí film nebo připraví prezentaci.

Další možnosti

Hledejte studenty z jiných škol, kteří pracovali podle stejného scénáře
hodiny.

Odkazy

http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic

62

PRACOVNÍ LISTY
1.1 Kdybych si mohl dělat, co chci
1.2 Dvě strany, jedna mince I
1.3. Dvě strany, jedna mince II
2.1 Nástroje a technologie pro pedagogy
3.1 Webové nástroje pro matematické aktivity
3.2 Vytvoření silného hesla
3.3 Blogy/wiki nástroje v matematice
3.4 Facebook a matematické aktivity
4.1. Kde je pravda?
5.1 Michael Jackson: „Privacy“
6.1 ZARAPUJTE
6.2 Všechny tvé umělecké stránky

Pracovní arch č. 1.1

Kdybych si mohl dělat, co chci

1. kapitola: Moje práva a povinnosti na Internetu
Scénář hodiny: Základní práva na webu **
Autor: Carsten Groene, Německo

Úkol: Kdyby neexistovaly žádné zákony a omezení a ty bys mohl dělat, cokoli by tě napadlo,
co by to bylo? Napiš nejméně 4 věci:

Úkol:Nyní se zamysli nad tím, co by to znamenalo pro jiné lidi/tvé kamarády. Mělo by to pro
ně nějaké nepříjemné důsledky?

Aktivita č. 2: Podívej se na Chartu základních práv Evropské unie
Jedním z nejdůležitějších právních dokumentů EU je „Charta základních práv EU“
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf). Projdi si první kapitolu s názvem „Důstojnost“ a hledej práva, která jsou podle tvého názoru při používání Internetu nejdůležitější.

Aktivita č. 3: První seznámení s příručkou Web podle nás
Úkol: Pomocí rychločtení (technika rychlého skenování textu očima) (http://www.aacc.edu/
tutoring/file/skimming.pdf) si příručku Webu podle nás rychle projděte a zjistěte, ve kterých
kapitolách a na kterých stránkách se autoři zabývají následujícími právy z Charty EU. Určité
právo často najdete na více stránkách a v několika různých kapitolách.
právo

kapitola

stránka

čl.
1 „lidská důstojnost“
čl.7. „respekt k soukromému životu“čl. 11 „svoboda vyjadřování“
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Pracovní sešit 1.2

Dvě strany jedné mince

Kapitola 1: Moje práva & odpovědnost online
Učební plán: Dvě strany jedné mince l **
Autor: Carsten Groene, Německo
Aktivita 1: Práva a odpovědnost: dvě strany jedné mince?
Úloha: Různá práva jsou často v rozporu s právní odpovědností a dokonce dvě práva se zdají
být v kolizi. Když se podíváte na Evropskou listinu základních práv (http://goo.gl/cX7dr1), která
ze základních práv WWW mohou být někdy v rozporu? Jsou v rozporu s nějakou odpovědností? Jedno právo může být záležitostí několika případů. právo
kolize s čl. #/ odpovědnost z toho vyplývající
Čl. 1 “lidské důstojnosti”
Čl. 7 “respektování soukromého života”
Čl. 11 “svoboda projevu”
Čl. 13 “svoboda umění”
Aktivita 2: Případy možného porušení základních práv
Úloha: Na základě výsledků vašeho vyhledávání vytvořte tři případy, ve kterých by, podle vaší
národní legislativy, mohlo být „vaše“ právo porušeno. Tyto případy by měly obsahovat alespoň
jeden pravdivý a jeden falešný příklad.
Případ 1

Případ 2

Případ 3
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Pracovní list 1.3

Dvě strany, jedna mince II

1. kapitola: Moje práva a povinnosti na Internetu
Plán lekce: Dvě strany, jedna mince (II) ***
Autor: Carsten Groene, Německo

Aktivita č 1: Moje práva a povinnosti podle zákonů státu
Právo z Charty EU k prozkoumání: Právo na _____________________ (čl. #

)

Úkol: Základní práva vyjmenovaná v Chartě EU jsou rozpracována v zákonech jednotlivých
států. Nahlédněte do následujících zákonů své země:
• Ústava – zejména část věnovaná základním právům
• Trestní zákoník
• Autorský zákon
• Zákon o ochraně osobních údajů
Najděte v nich paragrafy týkající se vám přiděleného základního práva z Charty EU, ať již
něco povolují, či zakazují.
Práva
Mám dovoleno

zákon

povinnosti
Musím / Nesmím

paragraf

1
2
3
4
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zákon

paragraf

Pracovní sešit 2.1

Nástroje & technologie pro vyučující

Kapitola 2: “Informace není znalost”, Albert Einstein
Učební plán: Připoj se, vytvoř & sdílej ***
Autor: Fernando Campos, Portugalsko

Následující tabulka nabízí široké spektrum nástrojů a technologií, které mohou být využity
studenty a učiteli, aby se výuka stala interaktivnější.

Úloha

Cíle

Otevřený software
nebo k dispozici za
určitých podmínek.

Podpůrná Označování
mobilní
FC TOOLS
zařízení

1. Mapování
myšlenek

Vytváření
myšlenkových map
(Mind maps)
S a bez sdílení a
spolupráce

1. Popplet
2. CMap Tools
3. Mindomo
4. FreeMind

1. Ano
2. Ne
3. Ano
4. Ne

Mapa

2. Kvíz

Vytváření kvízů
různého typu

1. Kahoot
2. HotPotatoes
3. Socrative
4. Quizwriter (komerčníl)
5. Edmodo

1. Ano
2. Ne
3. Ano
4. Ano
5. Ano

Vytvoř

3. Videokonference; Komunikace
a videonahrávka

Vytvoř
videonahrávku
konference

Google Hangout

Ano

Komunikuj
Spolupracuj

4. Video úložna

Uchovávat a sdílet
videa

Youtube

Ano

Ukaž

TitanPad
Google docs

1. Ano
2. Ano

Spolupracuj

1. Ano
2. Ne

Sni
Zeptej se
Reflektuj
Prozkoumej

5. Společné psaní Psaní textu simultánně několika
uživateli
6. Záznam
a reflexe

Záznam audia pro
1. Voice thread
reflexi se zapojením [komerční]
studentů rozděle2. TeamUp
ných do skupin
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Úloha

Cíle

Otevřený software
nebo k dispozici za
určitých podmínek

7. QR kódy

Použití QR kódů
pro účely vzdělávání

Ano
http://goo.gl/AF7pPh
(Požadovaná registrace)
http://goo.gl/Ua9txH
(Požadovaná registrace)

Udělej
Prozkoumej

8. Wiki

Společná diskuze
a sdílení

1. Google docs
2. pbworks

1. Ano
2. Ano

Spolupracuj

9. Webové stránky

Tvorba webových
stránek pro skupiny studentů nebo
třídy pro osobní
nebo veřejné
použití

1. Stránky Google
2. Weebly

1. No
2. Ano

Ukaž

10. Blog

Tvorba blogu

1. Blogger
2. WordPress

1. Ano
2. Ano

Spolupracuj
Ukaž

11. Nástroje pro
produktivitu

Nástroje: editová- 1. Libre Office
ní textu, prezenta- 2. Polaris Office
ce, tabulka
3. Google Docs

1. Ne
2. Ano
3. Ne

Udělej
Ukaž

12. Audio

Zaznamenej
a edituj audio

Audacity

Ne

Udělej
Ukaž

13. Obrázky

Tvorba obrázků

1. Gimp
2. Inscape
3. Photoscape

1. Ne
2. Ne
3. Ano

Udělej
Ukaž

14. Video

Editace a video
player

1. VSDC Free Video
Editor
2. VLC

1. Ne
2. Ano

Udělej
Ukaž

15. Rozšířená
realita

Vytváření informací o objektech
nebo místech
z QR kódů

1. Aurasma
2. Google Goggles

1. Ano
2. Ano

Udělej
Ukaž
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Podpůrná
mobilní
zařízení

Označování
FC TOOLS

Pracovní list 3.1

Webové nástroje pro matematické aktivity

3. kapitola: Být na webu aktivní Scénář hodiny: Učíme se matematiku 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Rumunsko
1. krok: Webové nástroje pro matematické aktivity

1. Lze podle vašeho názoru použít některé z následujících nástrojů pro matematické aktivity? (ano/ne)?
Blogy

Wiki weby

e-mail

Facebook

vyhledávače

Hry

Twitter

Chat nebo podobné aplikace

Google Disk (Dokumenty)

2. Napadlo by vás, jaké výhody má používání těchto nástrojů pro matematické aktivity v porovnání s aktivitami, kdy spolu mluvíme z očí do očí? Např. pro stydlivého studenta může být
snazší vyjádřit svůj názor prostřednictvím webu než ve třídě.

3. Které z následujících bodů jsou při používání Internetu v hodinách matematiky výhodou (V)
a které nevýhodou (N)?
• okamžitý přístup k informacím
• komunikace na velkou vzdálenost
• riziko virů/spamu
• falešné uživatelské profily
• velké množství výukových materiálů
• jednodušší komunikace s učitelem
• reklama
• online nástroje pro překlad
• mnoho času stráveného v interiéru
• vlastní hospodaření s časem
• větší zviditelnění
• porozumění smyslu/obsahu
4. Vyhodnoťte všechny kategorie a spočítejte poměr V/N. Je větší nebo menší než 1?
Jak byste výsledky interpretovali?
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Pracovní list 3.2

Vytvoření silného hesla

3. kapitola: Být na webu aktivní
Scénář hodiny: Učíme se matematiku 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Rumunsko
Silné heslo by:
• mělo mít alespoň osm znaků;
• nemělo obsahovat skutečné jméno;
• nemělo obsahovat celé slovo;
• mělo by se výrazně lišit od jiných hesel;
• mělo by obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, číslo a speciální
znak.
Aktivita: Vezměte si slovo a některá písmena nahraďte čísly nebo symboly – např. „p1n@pp!E“
(z anglického „pineapple“ – „ananas“).
Otázky
Kolik různých hesel můžete vytvořit z osmi znaků?

2. krok: Hry v matematice
Informace z tohoto odstavce vyjádřete sloupcovým grafem: „Žáci si dokáží vybavit jen 10% toho, co
četli, a 20% toho, co viděli. Pokud slovní výklad doprovodíme obrázky, toto číslo vzroste na 30%,
a pokud přednášející činnost zároveň s vysvětlením předvádí, pak na 50%. Žáci si ale zapamatují
90%, pokud „činnost provádějí sami, a to i v případě, že se jedná pouze o simulaci“.
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Myslíte si, že online hry pro více hráčů (MMO hry nebo MO hry – massively multiplayer online
games) mají nějaká rizika? Pokud ano, uveďte příklady.

Jaká je vaše nejhorší zkušenost v souvislosti s rizikovým chováním při hraní her? Jak jste se
jí mohli vyhnout?

Kdyby vás spoluhráč z online hry pozval na schůzku v reálném světě a chtěl od vás osobní
údaje, jak byste se zachovali?
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Pracovní sešit 3.3

Blogy a wiki v matematice

Kapitola 3: Přítomnost na webu
Učební plán: Výuka Math 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Rumunsko
1) Aktivita: Označ následující využití blogů v matematických aktivitách od 1
(neužitečné) do 10 (nejužitečnější):
vysvětlení konceptu/slovník
zveřejňování poznámek ve třídě
propojení prezentací s jinými zdroji ve třídě

oznámení

praktické problémy
společná/projektová práce se spolužáky nebo jinými školami
případové studie
skutečný svět matematiky
“problém týdne”
hodnocení
Některá pravidla užívání blogů:
• Nikdy nezveřejňuj osobní data nebo obrázky na svém blogu ani na svém profilu.
• Nikdy nezapomínej na autorská práva.
• Uvědom si, že tvé příspěvky jsou veřejné, přístupné učitelům a rodičům, a mohou být sdíleny.
• Zvol systémové nastavení, které vyžaduje tvé schválení před zveřejněním.
• Přemýšlej, než zveřejníš, dokonce i na svém blogu, nebo formou komentáře!
• Zjisti, jak hlásit a blokovat nechtěné uživatele.
• Nikdy nesdílej své osobní údaje.
• Pokud pozveš víc přispěvatelů na svůj blog, přiděl jim práva odpovídající jejich rolím.
• Při svých reakcích buďte stejně slušní jako ve třídě. Reagujte užitečně a férově.
• Pokud zaznamenáš cokoliv, co by nemělo být na obrazovce, okamžitě to ohlas učitelům
nebo rodičům.
2) Aktivita: Práce v párech pro návrhy více pravidel a jejich zapsání na tabuli. Vyberte
10 nejužitečnějších pravidel a vytvořte bloggerské desatero.
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Pracovní arch č. 3.4

Facebook a matematické aktivity

3. kapitola: Být na webu aktivní
Scénář hodny: Učíme se matematiku 2.0 *-**
Autor: Irina Vasilescu, Rumunsko
Aktivita č. 1: Věřme statistickým údajům, podle nichž je věkové rozložení uživatelů
Facebooku následující. Vyjádřete ho koláčovým (výsečovým) grafem!
Věkové rozmezí
13–17
18–24
25–34
35–44
44–54
55–64
64+

Procentní podíl
14,8%
32,3%
26,6%
13,2%
7,2%
3,5%
2.4%

Aktivita č. 2: Odpovězte na následující otázky:
Jak často kontrolujete nové zprávy na Facebooku?

Na co Facebook používáte? Náměty: chat, zveřejňování fotografií, kontakt s přáteli, zveřejňování informací o významných událostech v mém životě, nahrávání fotografií, hraní her apod.

Uveďte pět osobních informací, které byste na svém profilu neměli zveřejňovat.
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Použili jste někdy Facebook pro práci do školy?

Myslíte, že by pro tuto činnost mohl být užitečný? Jak?

Vyberte z následujícího seznamu tři nejlepší způsoby využití Facebooku pro matematické aktivity:
• Facebooková skupina pro třídu, kde lze sdílet informace a odevzdávat úkoly
• plánování akcí
• práce ve skupinách
• zveřejňování poznámek pro studenty, kteří nebyli na hodině
• sdílení multimediálních zdrojů
• zapojení uzavřenějších, tišších studentů
• připomínky, oznámení, blížící se termíny odevzdání
• využití vzdělávacích aplikací
• pomoc studentům být více v kontaktu
• spolupráce s jinými školami
• hlasování

Znáte na Facebooku nějaké stránky zaměřené na matematiku?

Nechte studenty ve čtyřčlenných skupinách napsat pět pravidel netikety a bezpečnosti pro
matematickou skupinu na Facebooku.
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Pracovní list 4.1

Kde je pravda?

4. kapitola: Budujte svoji identitu
Scénář hodiny: Moje (skutečná) totožnost**
Autor: Martina Kupilíková, Česká republika
Pro lepší pochopení vlastní identity vyplňte samostatně následující tabulky.
Jaký/á jsem (offline)?

Jaký/á jsem (offline)?

Jaký/á jsem (offline)?

Přátelský/á

Přátelský/á

Přátelský/á

Laskavý/á

Laskavý/á

Laskavý/á

Slušný/á

Slušný/á

Slušný/á

Odvážný/á

Odvážný/á

Odvážný/á

Zlý

Zlý

Zlý

Škodolibý/á

Škodolibý/á

Škodolibý/á

Svědomitý/á

Svědomitý/á

Svědomitý/á

Do další tabulky napište pět svých charakteristických vlastností.
Jaký/á jsem (offline)?

Jaký/á jsem (offline)?

Jaký/á jsem (offline)?

Nyní společně s jedním či dvěma jinými studenty své odpovědi prodiskutujte. Opravdu se
vzájemně znáte tak dobře, jak jste se domnívali? Jste tím, kým byste být chtěli, spíše online,
nebo offline?
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Pracovní sešit 5.1

Michael Jackson “Soukromí”

Kapitola 5: Soukromí, mé nejvzácnější vlastnictví
Učební plán: Michael Jackson “Soukromí”
Autor: Miguela Fernandes, Portugalsko
Jaké je poselství písně?

Vysvětli, jaký má poselství písně vztah k internetu?

Uveďte několik příkladů z reálného života podobných těm z písně.
“Teď už nemá druhou šanci, už se jí jen vysmívají a je obtěžována“.
Prosím řekni proč
To není lekce k učení, respekt není dán, je nutné si ho zasloužit.
„Přestaň zákeřně útočit na moji integritu”.

76

Pracovní sešit 6.1

RAP-IT-UP (zrapujte to)

Kapitola 6: Umělec v tobě
Učební plán: RAP-IT-UP**
Autor: Angela Capezzuto, Itálie
Doporučení: Studenti by měli pracovat ve skupinách, ale každý z nich musí splnit úlohy v tomto pracovním sešitě, aby získal kladné hodnocení učitele!
Část 1:
Jsi pirát/ka?
Porušení/prolomení
autorského práva.

Není vždy snadné pochopit kdy je něco chráněno autorským právem a jak
mohou být chráněná díla použita v souladu se zákonem.
Otestuj své znalosti následovně – jedná se o porušení autorského práva?

Ano

No

Streamovaná hudba z online služeb, které mají smlouvy s majiteli autorských
práv (např. Spotify).

Ano

Ne

Nahrávání kultovního obrázku bez copyrightu (s nebo bez platby majiteli autorských práv).

Ano

No

Ano

Ne

Upload videa, které jste nahráli na koncertě, i když na lístku bylo uvedeno, že
nahrávání není povolené.

Ano

Ne

Zveřejnění výňatku z blogu jiné osoby a zveřejnění odkazu na svém blogu bez
toho, aby tato osoba byla požádána o svolení.

Ano

Ne

Sledování videa, které někdo jiný nahrál na vystoupení, kde bylo uvedeno, že se
nesmí nahrávat.

Ano

Ne

Upload vlastní fotografie pořízené na koncertu, když na lístku bylo uvedeno, že
se nesmí dělat video záznamy.

Ano

Ne

Nahrání textu písně nebo kytarových akordů oblíbené písně na osobní web nebo
profil na sociální síti.

Ano

Ne

Ano

Ne

Stahování z iTunes.

Nahrání obrázku celebrity vyfocené vámi na veřejném místě.
Sdílení celého článku včetně odkazu a příspěvku autorovi (bez předchozího povolení).

Poté, co jste zodpověděli otázky, zkontrolujte výsledky na
www.webwewant.eu (odkaz na str. 43). Proberte výsledky ve třídě.
Co tento výsledek pro vás znamená?
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Část 2:
Mohou ostatní
dělat s vašimi
výtvory cokoli
se jim zachce?

Jaké materiály nahráváte na internet a jak se cítíte, když ostatní mohou dělat
vše, co chtějí, s výsledky vaší tvorby?

Nahrávat váš materiál.

Co vás trápí:

Část 3:
Jak a nakolik
můžete ochránit
svůj materiál?

Navštivte web Creative Commons na http://creativecommons.org/licences a
zodpovězte, co znamenají loga s ohledem na to, co můžete dělat s daným materiálem.
Co můžete dělat s materiály, které jsou označeny následujícími logy? (použijte
vlastní slova – nekopírujte mechanicky)

Materiál nahrán:

Webová stránka
Creative Commons

Jaké webové stránky s materiály bez autorské ochrany jsou nabízeny na webu
Creative Commons?
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Část 4:
Úloha
(s.1)

Vyslechněte učitele, který popisuje situaci, pro kterou máte poskytnout materiál.
(Vysvětluje problém, který máte).
Máte společně zvolit:
a. Zemi, za kterou vystupujete (ze seznamu poskytnutého učitelem)

b. Nyní začněte prvním písmenem, postupujte k poslednímu písmenu z názvu
země, pro kterou jste se rozhodli. Ke každému písmenu napište podstatná jména
a slovesa, která podle vašeho názoru charakterizují tuto zemi a která začínají na
písmeno, ke kterému slova píšete:
písmeno

písmeno

písmeno

písmeno

písmeno

písmeno

Můžete využít zdroje www.wordreference.com, pokud máte přístup k internetu
nebo jakýkoliv jazykový slovník, nemusíte uvádět žádná složitá nepochopitelná
slova!
c. Pro (a) rappera NEBO dabující rappery. Napište vaši volbu:

d. Napište verše, které jste společně vytvořili z tabulky v řádku b., a také určete,
kdo rapuje a kdo nahrává.
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NEBO
Napište verše, které použijete k rapování se slajdy (dabing), určete, kdo vytváří
a prezentuje každý slajd.

Povězte, odkud pocházejí vaše obrázky/hudba/ jiné online materiály:

e. Licence C.C., která nejlépe odpovídá vašim požadavkům na propagaci.
Napište
Důvod(y) výběru licence.
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Pracovní list 6.2

Všechny tvé umělecké stránky

6. kapitola: Umělec v nás
Scénář hodiny: Umělec v nás! **
Autor: Frans Nieuwenhuyzen, Nizozemí

Minulý týden jsem si pouštěl na YouTube nějaká videa a narazil jsem na výborného
mladého umělce. Hrál na bicí jako profík, opravdu něco neuvěřitelného. Musíte se
na něj podívat. Schválně si ho vyhledejte: Avery Molek. Určitě je to nejlepší umělec,
jakého jsem kdy viděl!
Tohle je typická konverzace, jakou jste mohli vést minulý týden nebo možná dokonce dnes
ráno. Možná jste si právě na telefonu či počítači ověřili, že si nic nevymýšlím (udělejte to!).
Bavíte se o umělcích často? Znáte nějakého umělce? Napište jména několika umělců, které
znáte nebo o kterých jste slyšeli, a obory, v nichž působí.
Jméno:

Obor:

Je dost možné, že „vaši“ umělci se proslavili po celém světě. Znáte také nějaké místní umělce? Napište jejich jména. V jakých oborech působí?
Jméno:

Obor:

Sledovat umělce je vždy skvělé. Ale co je na sledování umělců tak úžasného?

Většina umělců, které znáte, jsou zcela výjimeční lidé. Mají výjimečný talent nebo nějaký
zvláštní dar. Mají štěstí, že jsou takto nadáni. Snili jste někdy o tom mít nějaké zvláštní nadání? V jakém oboru byste chtěli být umělcem?

Na Internetu najdete o svém oblíbeném umělci mnoho informací. Ve dvojici o něm vytvořte
koláž. Použít můžete svůj chytrý telefon nebo vytvořit prezentaci na počítači.
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Máte-li chytrý telefon, můžete použít aplikaci
Pic Collage. (http://pic-collage.com/)
Používáte-li počítač, můžete použít PowerPoint, Google Presentation, Prezi nebo Animoto.
Vyhledejte si tyto nástroje na Internetu.
Po dokončení ukažte koláže jinému týmu.
Zamyslete se na chvilku nad pojmem „umělec“. O umělcích jste toho napsali mnoho. Předkládáme vám řadu slov souvisejících se slovem „umělec“. Na základě uvedených slov zformulujte jedno či dva výroky.
tvořit technika hrát štěstí předvést
pracovat učit se talent schopnosti koníček
Přečtěte svá tvrzení čtyřčlenné skupince studentů!
Vyhledejte na Internetu informace na téma „jak se stát umělcem“. Napište alespoň čtyři věci,
které jste se dozvěděli o tom, „jak se stát umělcem“.

Informace
Chcete-li pracovat s obrázky, filmy nebo zvukovými nahrávkami, ověřte si, že jejich zdroj je
legální a že je můžete ve své koláži použít. Při vyhledávání obrázků na Googlu využijte vyhledávací nástroje a ověřte si „práva k užití“. Z nabídky na liště vyberte odpovídající povolení!
Takto si můžete být jisti, že jste informaci získali legálně.
Kdo je to umělec?
Umělec je také někdo, kdo vytváří věci. Abyste mohli být považování za umělce, nemusíte
nutně hrát na klavír. V jakém smyslu můžeme považovat za umělce pekaře? Nebo zahradníka? Nebo vývojáře her?
Pekař:
Zahradník:
Vývojář her:
Možná vás napadne další jedna či dvě profese, v níž byste se také mohli stát umělci. Sem s nápady!
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Když natočíte hudební nebo videonahrávku nebo pořídíte fotografie, je velmi snadné svoji tvorbu
sdílet. Jakmile něco vytvoříte, stáváte se vlastníkem svého díla. Na Internetu je velmi lehké sdílet
věci, které jste sami nevytvořili. Je dobré chvíli se nad tím zamyslet. Jděte na webové stránky
Webu podle nás a stáhněte si příručku. Najděte si 6. kapitolu, přečtěte si texty a udělejte všechna
cvičení.
Teď víte o autorských právech a vlastnictví vše a můžete odpovědět na následující otázky: :
1. Které z následujících aktivit jsou nelegální?
a. Streamování písniček z internetových stránek, jejichž provozovatelé uzavřeli dohody
s majiteli autorských práv.
b. Stahování z iTunes.
c. Sledování videa z vystoupení, které pořídil někdo jiný, ačkoli pořizování nahrávek bylo
zakázáno.
d. Streamování nebo stahování písniček ze stránek, jejichž provozovatelé neuzavřeli dohody s majiteli autorských práv.
2. Je legální převzít bez svolení celý článek, pokud uvedete autora a odkaz na zdroj?
Jste také umělec?
Jaký umělec se ve vás skrývá? O umělcích jste se toho dozvěděli mnoho. Nyní musíte vysvětlit,
jakým umělcem jste vy sami. Jste umělcem v oblasti hudby, tance či divadla nebo rádi kreslíte, malujete, případně děláte sochy? Nebo jste snad umělcem v jízdě na koni, vaření či programování?
Napište, v čem jste talentovaní. Nemusíte nutně v těchto činnostech excelovat. Je to jen a jen
o vás:

Natočte „selfie-film“ nebo prezentaci o svých uměleckých kvalitách.
Film můžete natočit na svůj chytrý telefon (pokud ho máte) nebo na videokameru. Natočte
o sobě jako o umělci krátký klip. Nezapomeňte – nemusíte nutně hrát na klavír. Stejně tak
skvělé je, jste-li umělcem ve sportu. Rozhodně se natočte v akci!
Vložte svůj film na YouTube a označte ho tagem „artistinme“ (umělec ve mně). Vyberte k němu
skladbu z existujícího seznamu stop na YouTube.
Pro tvorbu prezentace můžete použít některý z programů zmíněných výše.
Seznam obrázků a url adres:
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/3989/JPortugall_icon_microphone.png (Není vyžadována registrace)
https://openclipart.org/detail/25595/Brush-by-Andy (Není vyžadována registrace)
http://pixabay.com/nl/youtube-multimedia-media-buis-344105/ (Není vyžadována registrace)
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Hledáte informace nebo radu?
Obraťte se na středisko Insafe ve své zemi.
Rakousko www.saferinternet.at
Belgie www.clicksafe.be
Bulharsko www.safenet.bg
Kypr www.cyberethics.info
Česká republika www.saferinternet.cz
Estonsko www.targaltinternetis.ee
Dánsko www.medieraadet.dk
Francie www.internetsanscrainte.fr
Finsko www.meku.fi/fisic
Německo www.klicksafe.de
Řecko www.saferinternet.gr
Maďarko www.saferinternet.hu
Island www.saft.is
Irsko www.webwise.ie
Itálie www.saferinternet.it

Lotyšsko www.drossinternets.lv
Litva www.draugiskasinternetas.lt
Lucembursko www.bee-secure.lu
Malta www.besmartonline.org.mt
Nizozemí www.veiliginternetten.nl
Norsko www.medietilsynet.no
Polsko www.saferinternet.pl
Portugalsko www.internetsegura.pt
Rumunsko www.sigur.info
Rusko www.nedopusti.ru
Slovensko www.zodpovedne.sk
Slovinsko www.safe.si
Švédsko www.medieradet.se
Spojené království www.saferinternet.org.uk
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