
Za učiteljice in učitelje v šolah - 4-5 razred
Okvirni podatki/pogoji

Utemljitev za izvajanje teme
„Mladostniki pogosto ne vedo, kakšno škodo lahko povzročijo z objavo montiranih fotografij ali video posnetkov
na internetu ali pa kakšne občutke lahko pri prizadetih povzročijo žaljiva ali grozilna sporočila. Za njih je to
pogosto samo šala, da se maščujejo učitelju za slabo oceno ali pa da jezijo sošolca.
— Vir:: www.klicksafe.de

Naši otroci in mladostniki z vedno večjim navdušenjem uporabljajo vsak dan pestrejšo ponudbo digitalnih medijev. Brez njih si vsakdanjega življenja
sploh ni več možno predstavljati. In čeprav nam le-ti omogočajo ogromno naprednih in s tem tudi pozitivnih vidikov uporabe, se moramo zavedati, da je
v njih skritih ravno toliko nepredvidljivih nevarnosti. Tako se zadovoljstvu, da nam omogočajo enostavno in hitro izmenjavo ter širjenje informacij ter
stalno dosegljivost, na drugi strani pridružujejo tudi problematični vidiki spletnega nadlegovanja, ki ravno te pozitivne možnosti izrablja.

Ta učni modul je bil razvit z namenom, da se naučimo preventivnega delovanja in ravnanja v zvezi s tem fenomenom.

Nazorno in na podlagi resničnih primerov iz življenja otrok/mladostnikov učenkam in učencem nudi možnost, da se pobližje seznanijo s temo spletnega
nadlegovanja. V okviru skupinskih nalog, se učenci lahko seznanijo z različnimi aspekti te teme ter se naučijo možnih ravnanj ter možnih pravil, ki jih
lahko prenesejo v resnični vsakdan.

Šolska oblika:
Število učnih ur:
Pogoji:

vse šolske oblike
4 učne ure po 45 minut
Učni prostor, ki ima dovolj prostora za stole razporejene v krogu,
eventuelno računalnik, projektor in priključek na internet

/sl
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Informacije o ozadju teme spletnega nadlegovanja

Vzroki in motivi za spletno nadlegovanje

Pod pojmom spletno nadlegovanje (v različnih deželah imajo
za ta pojav različne izraze kot npr.: e-mobing, Cyber-
Bullying in podobno) razumemo namerne žalitve, grožnje,
sramotenje, napadanje ali nadlegovanje drugih s pomočjo
modernih komunikacijskih sredstev, kar traja večinoma
daljše časovno obdobje.

Spletno nadlegovanje se lahko izvaja po internetu (npr.: po
elektronski pošti, Instant Messenger-ju kot na primer ICQ, na
družbenih omrežjih, z video posnetki na portalih) ali po
mobilnem telefonu (npr.: sporočila ali nadležni klici). Zelo
pogosto deluje napadalec anonimno, tako da žrtev ne ve, od
koga napadi prihajajo.

Ravno pri spletnem nadlegovanju med otroki in mladostniki
se žrtev in napadalec poznata tudi v resničnem življenju.
Žrtve skoraj vedno sumijo, kdo stoji za napadi. Spletno
nadlegovanje prihaja praviloma s strani oseb, ki jih poznamo
iz svojega okolja - iz šole, iz soseske, iz vasi ali etnične
skupnosti. Slučaji, kjer so vpleteni popolni tujci, so redki.

Bistvene razlike med spletnim nadlegovanjem in
“običajnim “ nadlegovanjem

Spletno nadlegovanje je poseganje v zasebno življenje, odvija pa se 24 ur na dan
in se ne konča pri domačih vratih (razen v primeru, da ne uporabljamo nobenih
novih medijev).
Nad obsegom širjenja informacij zaradi raznolikih možnosti in hitrosti novih
medijev skoraj ni mogoče imeti pregleda.
Izvajalci nasilja, ki jih imenujemo tudi napadalci, lahko delujejo povsem
anonimno in se zaradi tega počutijo tudi popolnoma varne. Pogosto se identiteta,
s katero se predstavljajo, močno razlikuje od resničnosti.
Starost ali pa zunanji videz pri spletnem nadlegovanju nista bistvena kriterija.
Spletno nadlegovanje se lahko pojavlja med enako starimi osebami (sošolci) ali
pa med različnimi starostnimi stopnjami (učenec-učitelj).
Zgodi se tudi, da prihaja do nenamernega spletnega nadlegovanja, kadar
nepremišljeno dejanje ali pa ravnanje, ob katerem se ne razmišlja dovolj o
posledicah, privede do tega, da se prizadeti počuti užaljenega. Teh reakcij
storilec praviloma ne vidi in se zato ne zaveda obsega svojega dejanja.

Povodi in nagibi za spletno nadlegovanje so lahko zelo raznoliki. Pogosto
so v povezavi z daljšim predhodnim dogajanjem ali pa so izraz motene
komunikacije in pomanjkljive empatije.

Razbremenitev (ventil za nakopičene agresije)
Priznanje (npr:: pridobitev določenega slovesa, ko za nekoga
rečejo da je „kul“)
Demonstracija moči (da se pokaže, kdo je glavni)
Strah (strah, da sam postane neuspešen ali pa strah, da sam
postane žrtev)
Dolgčas (pomanjkanje možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa)
Krepitev občutka pripadnosti skupnosti (pogosto se to
obnašanje pojavi v skupinah pod geslom: „Skupaj smo močni“)
Medkulturni konflikti
Konflikti v razredu („piflarji“ tudi zunaj razreda niso zaščiteni
pred zasmehovanjem ostalih)
Spreminjanje prijateljstev (nekoč najboljši prijatelj/prijateljica
postane tekmec/tekmica)
Spreminjanje razrednih skupnosti (novi sošolci, nova sestava
razreda)
Neželjeno objavljanje osebnih podatkov, informacij (Otroci in
mladostniki pogosto ne vedo, kakšne so lahko posledice njihovega
delovanja. Včasih brez zlobnih namer objavijo osebne podrobnosti
ali intimne fotografije/videoposnetke drugih ljudi, ki bi jih bilo bolje
obdržati skrite v predalu.)

(primerjaj: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Podatki in dejstva o spletnem nadlegovanju
Reprezentativni podatki o pogostosti spletnega nadlegovanja iz nemške študije JIM in evropske študije na osnovi spletne ankete med evropskimi otroki
(EU Kids).

Spletno nadlegovanje v Nemčiji
JIM, Študija Zveze za raziskavo medijev v pedagogiki leta 2013 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest):

od leta 1998 naprej opravlja reprezentativne raziskave o ravnanju 12- do 19- letnikov z mediji in informacijami,
dejstva s področja spletnega nadlegovanja:

12 odstotkov mladih uporabnikov interneta navaja, da so o njih po internetu že širili napačne ali žaljive informacije (predvsem 14-15 letniki
pa tudi 16-17 letniki s po 16% odstotki, mladostniki s srednjih poklicnih šol 20%, naravoslovnih gimnazij s 17%, splošnih gimnazij 7%).
Pri 12,5 odstotkih so bile na internetu brez predhodnega dovoljenja objavljene neprijetne ali žaljive fotografije
Pri 32 odstotkih je enkrat v krogu znancev že prišlo do tega, da so nekoga po internetu ali mobilnem telefonu hoteli „uničiti“ (12-13 let:
14%, 14-15 let: 31%, 16-17 let: 35%, 18-19 let: 32%).
23 odstotkov je navedlo, da je v krogu njihovih znancev oseba, ki so jo po internetu že skušali popolnoma diskreditirati in onemogočiti
7 odstotkov mladih uporabnikov interneta se je že samih znašlo v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja (12-13 let: 5%, 14-15 let: 9%, 16-17
let: 8%, 18-19 let: 5%). Pri tem je stopnja tovrstnega nasilja večja pri dekletih (9%) kot pri fantih (5%).

Ali v krogu svojih znancev poznaš koga, ki je že bil po internetu ali pa mobilnem telefonu nadlegovan?

Kje?

V skupnosti (community): 23%
V klepetalnici: 6%
Preko telefona: 5%
Na forumih: 2%
Drugje: 1%

— Vir: JIM 2013, podatki v odstotkih
Mladostniki, informacija, (multi-)medija. Osnovna študija o odnosu nemških 12- do 19- letnikov do medijev. Publikacijo je izdal: Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Spletno nadlegovanje v evropskih primerjavah
Raziskava EU Kids Online (2011)

Reprezentativna anketa opravljena med 25.000 evropskimi otroki in mladostniki v starosti od 9 do 16 let o njihovih izkušnjah s spletnim
nadlegovanjem

6 odstotkov vprašanih otrok in mladostnikov iz vse Evrope je potrdilo, da so v obdobju zadnjih 12 mesecev prišli v kontakt s spletnim
nadlegovanjem bodisi kot žrtve bodisi kot storilci oziroma napadalci.

Nadlegovanje na spletu in izven njega - primerjava evropskih držav
Države EU (%)

Nadlegovanje
Spletno

nadlegovanje

Vprašanje: Ali je v zadnjih 12. mesecih kdo s teboj ravnal žaljivo ali nesramno? Ali se ti je to v zadnjih 12. mesecih zgodilo v katerem koli trenutku tudi
na internetu? Baza podatkov: Vsi otroci, ki uporabljajo internet (EU Kids Online).

— Vir: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Učni cilji

Učenke in učenci

...se seznanijo s temo spletnega nadlegovanja
…se naučijo razumeti, kaj sploh pomeni spletno nadlegovanje
…prepoznajo različne vloge, ki se pojavljajo v procesu spletnega nadlegovanja
…izdelajo strategije in načine obrambe, s katerimi je možno spletno nadlegovanje preprečiti
oziroma najti rešitev v primeru, da se je že pojavilo
...se naučijo na spletu odgovorno obnašati, kadar gre za njihove ali tuje podatke



Potek
Enota pouka 1 (45 min.)

Tema/Faza pouka
Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Pred začetkom
pouka

Pritegniti
pozornost

Izrezane stopinje položite na tla kot
kažipot iz hodnika v razred

Vendar tega ne komentirajte. To boste
omenili šele pri 3. učni enoti.

Listi s sledovi stopinj

Uvodni del 15 min. Priprava na
temo
Pritegnite
pozornost

S pomočjo figuric pripravite sceno
značilno za nadlegovanje

Stole postavite v krog, v sredino kroga
pa v skupini postavite približno 10
figuric, v manjši oddaljenosti pa naj v
žalostni drži stoji ena sama figurica.
Vprašanje za učence: kaj vidite?
Zberite odgovore učencev in skupaj z
njimi naredite povzetek na temo
mobing oziroma nadlegovanje.
Učencem pojasnite, da gre danes za
posebno vrsto mobinga, ki ga bodo
ugotovili s skupnimi močmi.
Učenci skušajo iz posameznih, med
seboj pomešanih črk, sestaviti besedi
spletno nadlegovanje. Če bi bilo to za
razred pretežko, bi bilo možno, da to
zamenjamo z igrico Vislice.
Na vsak način naj bosta besedi spletno
nadlegovanje zapisani na tabli.

Pogovor v
razredu/razprava
v okviru
celotnega
razreda

10-12 majhnih
figuric (npr. Lego)
Posamezni
samolepilni lističi ali
kartončki, na katerih
je napisana po ena
črka besed “spletno
nadlegovanje”,
magneti

Spletno
nadlegovanje -
lutkovna
predstava, ki jo
izvedejo učenci in
učenke (1 del)

30 min. Prizadevamo
si, da bi
učenci dojeli,
kaj spletno
nadlegovanje
sploh je
Razprava o
različnih
vlogah
(žrtev,
storilec,
podporniki...)
Predstavitev
lutkovne
predstave, ki
jo obdelamo
v majhnih
skupinah
Razvijanje
konkretnih
rešitev

Učenci zaigrajo svojo lastno lutkovno
predstavo

razdelite razred v pet skupin
skupina1: približno 10 učencev
skupina 2: 3-4 učenci
skupina 3: 3 učenci
skupina 4: 3 učenci
skupina 5: 3 učenci

Učenci dobijo pisna navodila o
posameznih scenah, ki naj jih vadijo.
Čas za vajo je 15-20 minut.

Alternativa za predstavo:
Video “Maščevanje”
(www.sheeplive.eu)

Delo v majhnih
skupinah/plenarni
del

Lutke in druga
oprema (glej
natančen opis)

http://www.sheeplive.eu/


Enota pouka 2 (45 min.)

Tema/Faza pouka
Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Pred začetkom
pouka

Pritegniti
pozornost

Izrezane stopinje položite na tla kot
kažipot iz hodnika v razred

Vendar tega ne komentirajte. To
boste omenili šele pri 3. učni enoti.

Listi s sledovi stopinj

Spletno
nadlegovanje -
lutkovna predstava,
ki jo izvedejo učenci
in učenke (2 del)

30 min. Prizadevamo
si, da bi
učenci dojeli,
kaj spletno
nadlegovanje
sploh je
Razprava o
različnih
vlogah
(žrtev,
storilec,
podporniki...)
Predstavitev
lutkovne
predstave, ki
jo obdelamo
v majhnih
skupinah
Razvijanje
konkretnih
rešitev

Učenci zaigrajo svojo lastno lutkovno
predstavo

Po kratkem času, potrebnem za
pripravo, predstavi vsaka skupina v
predvidenem vrstnem redu svoj
prizor.
Po predstavi se v razredu razvije
razprava o tem, kako so se
posamezni udeleženci počutili in
kaj bi lahko storili drugače.

Delo v majhnih
skupinah/plenarni
del

Lutke in druga
oprema (glej
natančen opis)

Kaj je spletno
nadlegovanje?

15 min. utrjevanje
zavesti o pojmu
in temi

Pojasnitev pojmov s pomočjo miselnih
vzorcev in raznobarvnih kartončkov

Na tabli sta že napisani besedi
spletno nadlegovanje.
Da bi učenci dobili natančnejšo
predstavo o tem pojmu, jim
razložite, da to, kar so ravnokar
igrali oziroma videli, označujemo z
besedo spletno nadlegovanje.
Sedaj jih vprašajte, kaj bi naj to
točno pomenilo in najboljše izjave
učencev napišite na pripravljene
kartončke.

Pogovor v
razredu/Pogovor
v krogu
Izpeljite
brainstorming v
krogu, ki ste ga
pripravili z
ustrezno
postavitvijo
stolov

Besedi “Spletno
nadlegovanje” sta
napisani na tabli,
potrebujemo še debel
marker in magnete



Enota pouka 3 (45 min.)

Tema/Faza pouka
Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike
dela in
učne
metode Mediji/material

Pred začetkom pouka Pritegniti pozornost Izrezane stopinje položite na tla kot
kažipot iz hodnika v razred

Vendar tega ne komentirajte. To
boste omenili šele pri 3. učni
enoti.

Listi s sledovi
stopinj

Ponovitev 5 min. Utrjevanje pojmov Ponovitev najvažnejših vsebin, ki se
nanašajo na pojem “Spletno
nadlegovanje”

Vprašajte učenke in učence po
najvažnejših vsebinah prejšnje
učne enote, predvsem v zvezi s
pojmom spletnega nadlegovanja.

Vodeni
pogovor

Razlika med spletnim
nadlegovanjem in
drugimi vrstami
nadlegovanja

10 min. Pri učencih razvijanje
spoznanja, da nastajajo nove
vrste nadlegovanja, ki imajo
lahko daljnosežne posledice

V čem je razlika.
Učencem nazorno pojasnite
razlike in podobnosti med
običajnim nadlegovanjem in
spletnim nadlegovanjem.

Predavanje
učitelja

Skupno iskanje
primerov

10 min. Poiskati povezavo z lastnim
življenjem

Vprašajte po primerih na temo
nadlegovanje in spletno
nadlegovanje.

Vprašajte učence, če so kaj
takšnega že sami kdaj doživeli
oziroma ali koga poznajo, ki se
mu je to že pripetilo.
Kako se je ta oseba počutila?

Vodeni
pogovor

Tvoje sledi na
omrežju

20 min. Razvijanje zavedanja o
ravnanju z osebnimi podatki

Na kaj moram biti pozoren na
internetu...

Sedaj se pogovorite o odtisih
stopinj. Potegnite vzporednico
med sledovi stopinj v realnem in
virtualnem življenju.
Z učenci se pogovorite o pravilih
obnašanja na spletnih omrežjih in
to zapišite v odtise stopinj.

Skupinski
pogovor



Enota pouka 4 (45 min.)
Tema/Faza
pouka

Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Ni možnosti
za spletno
nadlegovanje

30 min. Povzemanje rezultatov
pogovora, da bi lahko
koristili tudi drugim

Skupna priprava pravil obnašanja za ves
razred

Skupaj z učenci povzemite
najpomembnejša spoznanja učne vsebine
in jih napišite na pripravljeni plakat.
Na plakat z napisom Spletno nadlegovanje
- to se nam ne more zgoditi! lahko skupaj
pritrdite posamezne točke.
Ko je plakat dokončan, ga obesite na
vidno mesto v razredu.

Pogovor v
skupini/razprava
v okviru
celotnega
razreda

Pisan A2 plakat in
debel marker

Povratna
informacija

10-15
min.

Reflektiranje učne
enote

Pogovor o povratni informaciji
Vprašajte učence, kako jim je ura ugajala.
Kaj jim je bilo še posebej všeč, kaj pa
manj.
Zapišite to v pripravljeni formular.

Skupinski
pogovor

Kopija formularja
za povratno
informacijo za
učitelja

Preostanek časa (didaktična rezerva)
Namig: Opisana vaja ni primerna za vsak razred. 

Dobro razmislite, če je sestava vašega razreda za to vajo primerna, oziroma ali so ji učenci dorasli!

Tunel žaljitev 10-20
min.

Podoživljanje čustev
žrtev spletnega
nadlegovanja kot
tudi storilcev
Razvijanje socialnih
kompetenc in
občutka
odgovornosti do
drugih

Tunel žalitev
Učenke in učence napotite, da na kos
papirja napišejo neko žaljivo besedo.
Učenci naredijo tunel, skozi katerega gre
nato pet prostovoljcev. Ko gredo po
tunelu, jih ostali sošolci zasujejo s svojimi
žaljivkami.
Reflektiranje dogajanja in čustev oz.
občutkov.

Delo v skupinah Lističi, na katerih
je pritrjen trak in
pisala za vse
učence



Komentar k didaktični metodologiji
Za to učno enoto je priporočljivo, da so stoli postavljeni v krog. Tako učenci takoj vedo, da tema ne spada v vsakodnevni pouk in jo zato spremljajo bolj
pozorno. Učna enota gradi predvsem na aktivnem sodelovanju učencev. Učitelji učne snovi ne bodo samo posredovali marveč bodo učence tudi
spodbujali, da se bodo v dogajanje aktivno vključili. V okviru učne ure bodo imeli vedno znova priložnost, da prispevajo svoje lastne izkušnje,
razmišljanja in stališča. Razen tega jim skupinsko delo, sodelovanje in pogosti elementi diskusije omogočajo tudi pridobivanje socialnih spretnosti kot so
na primer: sposobnost sodelovanja v skupini, razreševanje konfliktov in empatija.

1. Vstop

2. Lutkovna predstava

Zgodba: Presneta fotografija
Učitelj prebere tekst:
Marija je vesela deklica, ki hodi v 3/4 razred šole:” Lepo se imam”. V šoli je zelo dobra in ima mnogo prijateljev, s katerimi se vedno rada igra.
Toda nekega dne se zgodi nekaj prav neumnega....

Za začetek ure pripravite s pomočjo figuric (npr.: s pomočjo lego ali playmobil kock) tipičen prizor
nadlegovanja. V ta namen postavite v sredino kroga, kjer bodo sedeli učenci, skupino desetih
majhnih figur. Nekoliko stran od te skupine postavite eno samo figurico, v žalostni drži in če je
možno, ji naslikajte tudi obraz, ki žalostno gleda.

Pogovor začnite z vprašanjem, kaj učenci vidijo v sredini kroga. Zberite vse različne odgovore in če
se ponudi priložnost, učence opozorite tudi na čustva posamezne figurice. Če se učenci sami ne
domislijo pojma nadlegovanje ali mobing, jim pomagajte z zastavljanjem ustreznih vprašanj.

Na koncu jim pojasnite, da gre pri tem srečanju za nadlegovanje posebne vrste, ki naj bi ga učenci
prepoznali. V ta namen položite na tla v sredino kroga premešane posamezne črke besede spletno
nadlegovanje ali pa e-mobing.

Pustite, da učenci iskano besedo najprej skušajo ugotoviti sami. Če je potrebno, jim pomagajte. Ko
bodo učenci uganko rešili, pritrdite črke z magneti na tablo. V primeru, da bi to bilo za razred
pretežko, je morda igra vislice primerna alternativa (poglej: www.wikipedia.org).

V vsakem primeru naj se beseda spletno nadlegovanje nahaja na tabli.

Razdelite razred na 5 skupin:

Skupina. 1: najmanj 10 oseb: Marija=glavna oseba / Gašper / 2-3 prijateljice (Tina, Petra,
Sara), Ana / 3-4 drugi sošolci
Skupina 2: 3-4 osebe:  Marija/ 2-3 deklici
Skupina 3: 3 osebe:  Marija/ Ana/ mati
Skupina 4: 2 osebi: Marija/mati
Skupina 5: 3 osebe :  Marija/ Ana/ mati

V nadaljevanju razdelite pet naslednjih opisov dogajanja vsaki od petih skupin. Dajte jim tudi košaro
v kateri bo skupini ustrezno število ročnih lutk in drug material (glej razpredelnico za vsako sceno).

Namig: Nastopajoče v zgodbi lahko
prilagodite ročnim lutkam, ki jih imate na
razpolago. Zelo primerne so lutke
pravljičnih oseb. Kot alternativo lahko
uporabite naprstne lutke ali naslikane
figure, ki so pritrjene na palice.

Scena 1 - Grozen šolski dan
Pripovedovalec:
Vsi učenci iz 3. razreda se veselijo. Danes je odpadla ura matematike in nadomešča jo
priljubljena učiteljica ga. Veseljak. Ker je vreme tako lepo, gredo na šolsko dvorišče. Marija se
ravno žoga s svojimi prijatelji, ko se zgodi...

Igralci z lutkami:

Marija se žoga s svojimi prijateljicami. Pri tem se vse smejijo in norijo naokrog.
Naenkrat se Marija spotakne in pade z obrazom v veliko lužo.
Vsi se smejijo, samo Ana se ne smeji.
Marija začne jokati.
Gašper vzame iz žepa svoj mobilni telefon in Marijo fotografira.
Marija steče v šolsko zgradbo, da si umije obraz.

Za to potrebujete:

7-10 lutk: Marija, Gašper, 2/3
prijatelji in učenci
krožnik z mokrim peskom
žogo za igranje
telefon s fotoaparatom

Scena 2 - Na poti domov
Pripovedovalec:
Marija je vesela, da se je šolski pouk končno zaključil. Sedaj pa samo hitro domov, si misli, in
dan bo kmalu pozabljen.

Igralci z lutkami:

Marija gre domov. In se zelo veseli, da je pouka konec. Še mamo mora poklicati in ji
povedati, da je že na poti domov.
Ampak kaj pa je to? Gašperjevo sporočilo po telefonu: Zdravo cmera! Tako trapasto si
danes zgledala. Hahaha…
Oh ne - si misli Marija. Sploh nisem opazila, da me je Gašper fotografiral. Mu bom že
pokazala!
Na poti domov sreča še Tino in druge prijateljice iz 4. razreda. Vse se Mariji neumno
smejijo. Marija ne razume, kaj jim je.

Za to potrebujete:

5 lutk: Marija, Tina in 2-3
prijateljici
telefon s fotoaparatom

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_(game)


Potem ko so učenci dobili svoje liste s posameznimi prizori, lahko 10-15 minut vadijo svoj del prizora. V nadaljevanju predstavi vsaka skupina razredu
svoj prizor.

Po vsakem prizoru naredijo kratek premor in se v razredu pogovorijo, kako so se počutili posamezniki, ki so bili udeleženi v tej zgodbi in kaj bi lahko
naredili drugače.

Po zadnjem prizoru lahko učence spodbudite, da odigrajo igro do konca oziroma da se o njej v razredu še naprej pogovarjajo.

Alternativa: Namesto uprizoritve z lutkami, jim lahko pokažete tudi video “Maščevanje” , ki ga najdete na http://www.sheeplive.eu/ in se potem o
dogodkih in občutkih vseh vpletenih z razredom pogovorite.

3. Opredelitev pojmov
Skupaj z učenci opredelite bolj natančno, kaj pomeni pojem spletno nadlegovanje. Z učenci zberite v ta namen sporočilne pojme. Napišite jih na pisane
kartončke in jih potem v obliki miselnih vzorcev pritrdite na tablo. Pomagajte svojim mladim učencem tako, da jih opozorite na lutkovno igrico. Kajti v
njej je bil pojem dobro prikazan.

Spletno nadlegovanje, kaj natančno je to?

Scena 3 - Končno doma
Pripovedovalec:
Marija vpraša mamo za dovoljenje, če sme na računalnik, da piše svojim prijateljicam....

Igralci z lutkami:

Marija gre na računalnik in odpre klepetalnico. Najprej si hoče dopisovati s Petro. Ampak
kaj je to? Petre ni več na njenem seznamu za dopisovanje.
Marija išče mrzlično naprej, vendar tudi Tine in Sare ne najde več.
Marija je žalostna. Kaj se je vendar zgodilo, se sprašuje.
Kar naenkrat dobi sporočilo od Ane: Zdravo Marija, kako se imaš? Ali je spet vse v redu?
Marija se razveseli in ji odpiše: Dobro mi gre. Skušam pozabiti, kaj se mi je danes zgodilo.
Ana odgovori: Razumem. Greva danes še na sladoled?
O ja, z veseljem! napiše Marija.Takoj pridem k tebi.
In se odjavi iz klepetalnice.

Za to potrebujete:

2 lutki: Marija, Ana
2 računalnika

Scena 4 - Ali se bo ta grozni dan vseeno še dobro končal?
Pripovedovalec:
Marija je vsa srečna. Popoldan z Ano je bil nadvse prijeten. Ampak potem se spomni, da Tina in
Petra nista več bili v klepetalnici. Kaj neki je narobe? Še enkrat moram na računalnik, pomisli
Marija....

Igralci z lutkami:

Marija gre na skrivaj k računalniku in odpre svoj profil na šolskih spletnih straneh.
Ampak kaj tam zagleda! Gašper je današnjo fotografijo povsod objavil.
Oh ne! pravi Marija. Sedaj to lahko vsi vidijo. In kakšne nesramne stvari so vsi napisali,
celo Tina in Petra. Tam piše: Hah!, Poglejte si samo ta grdi blatni obraz ☺ Prav ji je,
piflarki!
Marija začne jokati in se hitro odjavi iz klepetalnice.
Njena mama vstopi v sobo in jo vpraša, kaj se je zgodilo. Ampak Marija reče samo: Nič.
Vse je v redu.

Za to potrebujete:

2 lutki: Marija, mama
Računalnik

Scena 5 - Ali se bo ta grozni dan vseeno še dobro končal?
Pripovedovalec:
Marija ves čas misli na naslednji dan v šoli in med jokom zaspi …

Igralci z lutkami:

Marija vstane in pogleda na svoj mobilni telefon: Oh, novo sporočilo na razrednem
forumu. Mogoče odpade kakšna ura. Takoj moram pogledati, pravi Marija.
Glasno prebere: Hej, ljudje, prijavite se v skupino ‚Marija, grdi blatni obraz‘. To bo super
zabavno. Darko
Jokajoč obsedi Marija na svoji postelji.
Takrat vstopi v sobo njena mama. Zaskrbljeno pravi: Marija, sedaj pa mi moraš povedati,
kaj se dogaja!
Marija ravno vse pripoveduje svoji mami. Takrat pozvoni in na vratih je Ana: Marija, meni
se zdi vse to, kar se pravkar dogaja tako bedasto...

Za to potrebujete:

3 lutke: Marija, mama, Ana
telefon s fotoaparatom

http://www.sheeplive.eu/


4. Razlika med nasiljem in spletnim nasiljem
Potegnite debelo črto skozi besedo spletno nadlegovanje in jo na ta način razdelite na dva dela : spletno in nadlegovanje. Sedaj jim pojasnite razlike
med obema pojmoma nadlegovanje in spletno nadlegovanje. Navedite tudi, kaj imata skupnega.

— Opirajoč se na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Če je potrebno, spregovorite tudi nekaj besed o pravni situaciji v vaši deželi. Praviloma ne obstoja zakon, ki bi predvideval kazen za spletno
nadlegovanje. Lahko pa so po zakonu kaznivi delni aspekti spletnega nadlegovanja, npr.: izsiljevanje.

Spletno nasilje

Posredovanje in prikazovanje
fotografij in video posnetkov

Internet

žaljenje
Socialna omrežja

groziti

razgaliti
osmešiti

Mobilni telefon

Spletno nasilje

Posredovanje in prikazovanje
fotografij in video posnetkov

Internet

žaljenje
Socialna omrežja

groziti

razgaliti
osmešiti

Mobilni telefon

Nadlegovanje
ta pojav obstaja že od nekdaj, ampak v prejšnjih časih se je to dogajalo na
štiri oči
žrtev in storilec sta jasno definirana
med žrtvijo in storilcem obstaja fizično oziroma psihično neravnovesje
vpleteni krog oseb je pregleden
v procesu so obdobja “mirovanja” (npr.: doma, daleč od šole...)
reakcije žrtve so takoj vidne

Spletno nadlegovanje
relativno nov pojav, pogojen z naglo širitvijo novih medijev
nadlegovanje se ne odvija več na štiri oči, temveč preko modernih
komunikacijskih sredstev (internet ali mobilni telefon)
bistveno preprostejše, hitro in na široko zastavljeno širjenje novic
vpleteno je nepregledno število ljudi
ne zaustavi se pred hišnimi vrati ampak zasleduje žrtev tudi v posteljo
enkrat posredovane informacije ostanejo na internetu trajno shranjene
storilci lahko delujejo anonimno
reakcije žrtev niso direktno vidne
tudi žrtev svojega nasprotnika ne more videti in morda tudi presoditi, da
stoji za vsem v bistvu samo “pomota” (npr.: storilec z objavljeno sliko sploh
ni hotel vzpodbuditi množico komentarjev)

Skupne točke
dogaja se daljše časovno obdobje
večinoma namerne žalitve, smešenja, grožnje ipd.
žrtev in storilec se pogosto poznata
praviloma se razvije iz nepomembnega začetnega
nesporazuma ogromna tvorba (temu so neredko
vzrok medčloveški konflikti / razlike)
za storilca predstavlja žrtev neke vrste ventil za
sproščanje lastnih agresij (“jaz sem glavni”)
ostali si pogosto ne upajo posredovati iz strahu, da
sami ne bi postali žrtev ali pa ne vedo, kako naj bi
reagirali oziroma se sploh ne čutijo za to poklicani
(enostavno gledajo stran)
možne posledice za žrtev: strah pred šolo, motnje
spanja, izguba samozavesti, razmišljanje o
nevzdržnosti stanja in v določenih primerih tudi
samomor

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf


Pravna situacija v Nemčiji:
Kaj pravi nemška zakonodaja?

Trenutno še ni zakona, ki bi spletno nadlegovanje kot dejanje direktno kaznoval. To pa ne pomeni, da ni nobenih pravnih posledic za tovrstno
ravnanje. Posamezni vidiki različnih tovrstnih dejanj omogočajo, da se pravno ukrepa. Seveda je pred tem potrebno jasno opredeliti, kako
nadlegovanje poteka: javno ali v nekem zaprtem krogu.

— Opirajoč se na: www.klicksafe.de

5. Primeri spletnega nadlegovanja
Vprašajte svoje učence po primerih iz njihove neposredne okolice. Ali je kdo takšen v krogu njihovih prijateljev/znancev ali v razredu/šoli?

Tukaj na kratko omenite kaj se lahko dogaja, reakcije okolja in občutke vpletenih. Ampak bodite zelo previdni! Učenci so še zelo mladi. Ne povzročajte
jim strahu.

6. Tunel žaljitev (samo, če še ostane čas)
V tej vaji se učence pozove, da na košček kartona ali papirja (na njem naj bo pritrjen trak) napišejo neko zmerljivko. Potem ko vsak napiše svojo
besedo, napravijo vsi učenci iz razreda (razen petih prostovoljcev) tunel. Na učiteljev znak, gre pet prostovoljcev z naprej iztegnjenimi rokami skozi
tunel. Pri tem jih drugi učenci verbalno napadejo z besedo, ki so jo napisali na list papirja in ta list istočasno obesijo nanje.

V nadaljevanju te vaje se o dogajanju pogovorite z učenci. Najprej vprašajte pet prostovoljcev, kako so se počutili in potem postavite tudi “napadalcem”
vprašanje, kakšne občutke so imeli, ko so to počeli.

7. Tvoje sledi na omrežju
Z učenci se na začetku ure pogovorite o sledovih stopinj. Vprašajte učence, kaj bi to lahko pomenilo. Usmerite učence v primerjavo sledi v resničnem in
virtualnem življenju. V obeh primerih sledi ostanejo in včasih jih je zelo težko izbrisati.

V zvezi s tem se z njimi pogovorite o pravilih obnašanja na spletu. Na kaj naj bodo vse pozorni, ko se jih sprašuje po osebnih podatkih, pri postavljanju
fotografij na splet ipd.

8. Priprava razrednih pravil

9. Vprašalnik
Ob koncu učne enote je povratna informacija v zvezi s potekom ure zelo koristna za delo v prihodnje. Postavite učencem vprašanja iz naslednjega

javno

Brez pristanka prizadetega so objavljeni video posnetki in fotografije
→ Kršenje pravice do zasebnosti in pravice do razpolaganja z lastno
fotografijo
Žalitve ali širjenje laži po družbenih omrežjih, forumih itd.
→ Z opustitveno tožbo je možno zahtevati sodno prepoved navedenih dejanj
ali vložiti kazensko ovadbo zaradi obrekovanja oziroma klevetanja

v zaprtem krogu

Žalitve/ nadlegovanje po elektronski pošti, Instant Messengerju preko
smsov, ki trajajo daljše časovno obdobje
→ Tukaj pod določenimi pogoji lahko zahtevamo tudi prepoved približevanja,
ki je opredeljena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Na splošno velja:

Grožnja, izsiljevanje ali prisila so kazniva dejanja! Ni pomembno kateri medij je pri
tem uporabljen in ali poteka javno ali v zaprtem krogu. O takšnih primerih je treba
nemudoma obvestiti starše, učitelje in če je potrebno tudi policijo.

Skupaj z učenci pripravite za razred pravila obnašanja v
razredu, ki ga na koncu ure obesite na vidno mesto v
razredu. Na mizo v sredini kroga položite vnaprej pripravljen
plakat (glej spodaj) z napisom: Spletno nadlegovanje, to se
nam ne more zgoditi. Skupaj povzamete najpomembnejša
spoznanja v zvezi s podnaslovi in jih napišete na plakat. Na
koncu naj se vsi učenci na plakat podpišejo, nato pa ga v
razredu vsi skupaj obesite na vidno mesto.

Spletno nadlegovanje, to se nam ne more zgoditi!

Fotografija

razreda

Jaz sem
zraven:

Ime učenca
Ime učenca
...

Razred 3a

Osnovna šola...

S svojimi podatki ravnamo previdno!

Moji podatki (naslov, telefonska številka, naslov
elektronske pošte) so samo moja last
Na splet nikoli ne dajem neprimernih fotografij
Imam samo prijatelje, ki jih poznam v resničnem
življenju

Spletno nadlegovanje, mi smo proti!

Drug do drugega smo prijazni in spoštljivi!
Če koga nadlegujejo po spletu, mu/ ji
pomagamo.......

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


vprašalnika in si zapišite ključne besede.



Tvoje mnenje je pomembno
Ta ura je bila zabavna:

Tega ne bomo tako hitro pozabili:

Na to bomo od sedaj posebno pozorni:

Najbolj všeč nam je bilo:

Najmanj zanimivo je bilo:

Druge pripombe:



Zapisnik o rezultatih
izpolni učitelj

Kakšne so ocene za pripravo učnih ur na
splošno?

Komentar:

Kako ocenjujete pripravljeno gradivo? Uporabno v izhodiščni
obliki

Veliko je bilo treba
spremeniti

Gradivo sploh ni bilo
uporabljeno

Komentar:

Ali so učenci naloge dobro rešili?

Komentar:

Ali so bili učenci med uro ves čas osredotočeni
na delo?

Komentar:

Katere spremembe v konceptu si želite? Prosim, navedite konkretne primere.

Napišite povzetek razmišljanj iz anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci izpolnili:

Ime šole:

Razred:

  

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.
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