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Информация за учители
За да подкрепим Вас, учителите, в задачата да проведете интересен час по темата
за противодействието на езика на омразата, екипът на Националния център за
безопасен интернет разработи занятие, което може да се приложи в работата Ви
с децата.
Информация за учителя по темата
Езикът на омразата...
 се състои от думи, жестове или визуални материали (снимки, рисунки или
видео), които унижават, обиждат или призовават за насилие срещу определени
хора, принадлежащи към дадена група – социална, етническа, полова, спрямо
определени вярвания като религия, стил на живот и др.;
 се среща много често в интернет, където лесно могат да се създадат големи
групи, които подкрепят агресията и омразата към даден човек или група хора;
 се различава от свободата на словото, защото нарушава правата на
засегнатите;
 може да бъде форма на онлайн тормоз;
 би могъл да доведе до реално насилие;
 може да премине в радикализация.
Превенция:
Толерантност. Това е качество, което ще позволи на младото момче или момиче
да разбира, че въпреки различията, които имаме, ние преживяваме едни и същи
неща, т.е. всички сме наранени, когато сме подложени на обиди и подигравки,
както в реалния живот, така и в интернет. Повишаването на толерантността
спомага по-доброто разбиране на света и хората в него, улеснява възприемането
на чуждия опит и гледна точка и обогатява личността.
… в училищна възраст
Училището не е просто подготовка за живота – то Е голяма част от живота на
децата, място, където те растат, учат, намират приятели, експериментират и
търсят отговор на въпроса „Кой съм Аз?“. В голяма степен това се случва, когато
децата могат да видят себе си през очите на другите и така да научат, че именно
различните преживявания, нагласи, отношения и вярвания са нещата, които ни
обогатяват.
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Още от детската градина и след това по време на израстването си в училище,
децата се срещат с много различия. Не е изключено в класа да има дете със
специфични нужди или дете от друг етнос, друга религия или раса. Затова е от
ключово значение възрастните да покажем, че макар и с някои особености,
хората имаме повече прилики, отколкото разлики – всички изпитваме радост или
тъга, обичаме някого, храним се, движим се. Такъв разговор ще направи децата
по-чувствителни по темата за речта на омразата, както в истинския свят, така и в
интернет.
Как да се реагира при проблем:
Докладвайте публикации в интернет (коментар, страница, снимка, видео), които
съдържат реч на омразата с призиви за насилие. Поканете и приятелите си да
сигнализират - натрупването на голям брой сигнали води до по-бързи действия от
страна на администраторите на сайтовете. Това е особено валидно, когато
сигналите идват от профили на непълнолетни потребители – по този начин
социални мрежи като Фейсбук например, се опитват да осигурят по-добра защита
за децата и тийнейджърите и разглеждат техните сигнали с приоритет.
Ако попаднете на публикации, съдържащи реч на омразата, насочена към хора
под 18 годишна възраст, докладвайте и през сайта на Националния център за
безопасен интернет Safenet.bg
Повече
информация
можете
да
намерите
https://www.safenet.bg/bg/risks/189-rech-omraza
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