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Referencia
Prednášky pána Ing. Jaroslava Ostera zo spoločnosti Info consult s.r.o., Lučenec,
týkajúce sa prevencie IT kriminality, som mala možnosť vypočuť si viackrát. Všetky boli
poznačené vysokou odbornosťou, doladené osobnosťou a charizmou prednášajúceho. Preto
si právom zaslúžia titul jedinečnosti. Vnímala som jeho výklady ako z pozície pedagóga, tak aj
z pozície matky i bežného užívateľa internetu. Slová pána Ostera našli svojho adresáta vo
všetkých troch rovinách. Hrozby, ktoré na nás číhajú, sú evidentné, ale žiaľ rovnako
evidentná je aj naša neinformovanosť a zraniteľnosť.
Som vedúcou PRIMAklubu ( http://primaklub.webnode.sk/ ), ktorý je jedným z vyše
50 „Klubov moderných učiteľov“ na Slovensku. Spojilo sa 5 klubov a pána Ostera sme prizvali
na prednášku s následnou besedou. Akcia sa stretla s veľkým uznaním zo strany všetkých
prítomných pedagógov. Pochopila som, a tu budem určite hovoriť za väčšinu zúčastnených
na prednáške, že najohrozenejšiu skupinu, teda deti a mládež, môžeme najlepšie
a najefektívnejšie formovať a usmerňovať práve my, pedagógovia v školách. A to nielen na
hodinách informatických predmetov, ako prierezová téma by mala byť prevencia IT
kriminality súčasťou ďalších predmetov, projektových či blokových vyučovaní. Znalosti
pedagógov z tejto oblasti však nie sú dostačujúce, aj z tohto dôvodu je táto téma zaradená
do vzdelávacieho procesu iba okrajovo.
Prednášky, aké realizuje pán Oster, teda odborné, aktualizované a vhodne doplnené
príkladmi z reálneho života, rozhodne patria do školského prostredia. Mali by byť povinné.
Ako pre pedagógov, ktorým samovzdelávanie je zdá sa jedinou cestou k získaniu aktuálnych
informácií v danej oblasti, tak aj pre deti. Som presvedčená, že na základe mojej
pedagogickej skúsenosti môžem zovšeobecniť tvrdenie, že odborníkov, akým je pán Oster,
vnímajú deti ako prirodzenú autoritu. Informácie podané takouto autoritu prijímajú deti
s patričnou dôležitosťou a s rešpektom, tak je veľmi vysoká šanca, že padnú na úrodnú pôdu.
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