Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1703191 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v
prostředí sociálních sítí, která je doporučena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga.

17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství
1703191

Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga

Termín konání:

15.května 2019 od 08:30

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

kpt. Mgr. Ing. Aleš Chaloupka, policie ČR

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

a) Úvod do problematiky kybernetické kriminality, základní statistika
b) Sexting, kyberstalking, kyberšikana, kybergrooming + příklady
c) Rizikové seznamování v prostředí sociálních sítí, rizika sociální sítě Facebook
d) Porušování autorského práva na internetu + praktický příklad
e) Soudobá trestná činnost páchaná na internetu (internetové podvody, internetové
seznamky, vydírání na internetu, hacking, krádeže peněz z účtů)
f) Možnosti prevence, jak pracovat s dětmi v oblasti informatiky
g) Základy zabezpečení počítače, používání internetbankingu
h) Diskuse
Účastníci budou rozumět a budou i umět vysvětlit základní pojmy v oblasti
kybernetické kriminality, budou znát možnosti prevence. Budou seznámeni se
současnou trestnou činností na internetu.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1703191 Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v
prostředí sociálních sítí
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "17 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

