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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Kyberšikana: Neboj se promluvit! 

V dnešní komunikaci mladých lidí dominuje komunikace elektronická - chatování, skypování, mailování, 

používání sociálních sítí - vytrácí se komunikace tváří v tvář… Sdělit emoce „z očí do očí“ je pro dnešní 

mládež čím dál těžší, stejně jako vcítit se do pocitů druhého. Co si dovolíme na internetu, toho bychom se 

v realitě ze studu neodvážili. Tento způsob komunikace není jednoduché změnit. Ale stejně jako není 

svoboda myslitelná bez odpovědnosti, tak i svobodný a volný přístup ke komunikaci online – se všemi 

a hned – není odpovědný bez vědomí možného rizika ublížit či zraňovat… 

 

Projekt Nenávist na internet nepatří (doba realizace projektu: srpen 2014 až duben 2016) chce dětem 

pomoci lépe se orientovat v prostředcích pomoci obětem kyberšikany. Aktivit se budou účastnit městské 

základní školy z měst Olomouc, Vsetín, Valašské Meziříčí, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, 

Kroměříž, Hranice, Přerov, Vyškov, Svitavy, Uničov, Moravská Třebová, Zábřeh, Šumperk, Rýmařov, 

Bruntál, Lipník nad Bečvou, Nový Jičín, Zlín a Opava. Ve vybraných školách v těchto městech proběhne 

interaktivní divadelní program pro prevenci kyberšikany pro 8. nebo 9. třídu. 

Práce se třídou bude probíhat formou divadla fórum, což je zavedená technika, při níž se může divák 

stát účastníkem dramatu a řešit příběh za hlavního hrdinu. Původně negativně působící příběh tak může 

dopadnout lépe, nebo se hrdinův problém zcela vyřeší. 

Vybrané děti ze zúčastněné třídy se budou aktivně účastnit také informační kampaně Neboj se 

promluvit. Zapojení žáků do kampaně bude dobrovolnické a jeho cílem je rozšířit myšlenku Nenávist na 

internet nepatří do povědomí celého 2. stupně nebo celé školy. Informační kampaň se bude odkazovat 

na webové stránky www.nebojsepromluvit.cz, které dětem pomohou nejen umět si poradit v případě 

nenávistného útoku na internetu, ale také rozpoznat urážející a zraňující projevy na hranici kyberšikany 

či za ní. Důležitou funkcí stránek je vytvořit rozcestník, na němž najdou oběti či svědci kyberšikany 

odbornou pomoc. 

Součástí projektu Nenávist na internet nepatří je také rozšíření know-how projektu po celé republice. 

Formou workshopů pomůže Sdružení D lektorům a managementu spřátelených organizací (Praha, Plzeň, 

České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava) porozumět principům divadla fórum, předá jim 

scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomůže jim také umět připravit podobnou 

informační kampaň pro cílovou skupinu projektu. 

Sdružení D Olomouc působí na poli primární prevence již od roku 2000. Pracuje pomocí interaktivních 

vzdělávacích metod – především metodami tvořivé dramatiky. Tvořivá dramatika vychází z teorie 

dramatu, hereckých technik, sociální psychologie a některých technik alternativních vyučovacích směrů. 

Je prostředkem k rozvoji osobnosti, sociální komunikace, sociální inteligence a múzičnosti dětí 

a mládeže. Je postavená na tvořivosti učitelů, kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti dětí. Její 

uplatňování má podstatný vliv na budování atmosféry školy, chování dětí k sobě navzájem i v rámci 

společnosti. 

Kontakt: Zuzana Zapletalová, funds2@sdruzenid.cz, 608 455 457, www.sdruzenid.cz 
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