
Към педагози в училищното ежедневие - 5-6 клас
Рамкови условия

Обосновка за провеждане на темата
„Младите хора често не знаят за вредата, която могат да причинят по интернет с публикувана снимка
или видео монтаж или за усещанията на засегнатите, до които довеждат вредни или заплашителни
съобщения. Често за тях това е просто забавно да отмъстят на учители, например, поради лоши оценки,
или да се ядосат на съученик.
— Източник:: www.klicksafe.de

С нарастващ ентусиазъм нашите деца и млади хора използват все по-нарастващото предлагане на дигиталните медии. Почти немислимо е
ежедневието им без тях. И дори когато тези медии предлагат изобилие от съвременни и по този начин положителни аспекти, в тях се крият
много неуправляеми рискове. Радостта от простотата и скоростния обмен на разпространение на информация, постоянната й наличност, на
всичко това контрастира по-сериозен аспект на психически / кибертормоз, който използва точно тези положителни възможности.

Този учебен проект е създаден, за да отговори превантивно на това явление, на този феномен.

Очевидно е, чрез истински реални примери от живота на децата / младежите, учениците имат възможността, да се доближат повече до
темата за кибертормоза. С помощта на илюстративни задачи в група, те се сблъскват с различните аспекти и перспективи на темата и така
разработват насоки за действие, както и възможни правила, които могат да бъдат пренесени в реалния живот.

Училищна форма:
Продължитeлност:
Предпоставки:

всички училищни форми
6 учебни единици по 45 минути
Класна стая с достатъчно място за работа в малки групи , компютър
и мултимедия, евентуално интернет връзка, видеоклипове

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


Основна информация за кибертормоза

Причини и мотиви за проява на кибертормоз

Към кибертормоза (тук терминът се използва като
синоним на кибербулинг - малтретиране в
киберпространството, електронен тормоз и.т.н.) се
отнася съзнателната обида, заплашване, или тормоз
чрез други съвременни средства за комуникация -
обикновено за по-дълъг период от време.

Кибертормоз се извършва или в интернет (например
чрез електронна поща, незабавни съобщения, като ICQ,
в социалните мрежи, чрез клипове в различни портали)
или по телефона (например чрез SMS или досадни
обаждания). Често виновника действа анонимно – напр.
човекът "Bully", така че жертвата не знае от кого
произхождат атаките.

Точно при кибертормоза между деца и младежи,
жертвите и извършителите се познават помежду си
най-вече в "реалния" свят. Жертвите почти винаги имат
представа кой би могъл да стои зад атаките.
Кибертормоз се извършва обикновено от хора от
собствената им среда - училището, квартала, селото или
етническата общност. Случаи, в които са ангажирани
чужди, външни хора, не са широко разпространени. Основните разлики с "обикновен" - лице в

лице тормоз:
Кибертормозът е намеса в личния живот, който се провежда през цялото
денонощие и не спира пред собствения ни праг (освен ако не се използват
така наречените нови медии).
Едва ли може да се проследи обхватът на разпространение поради
многото възможности и скоростта на новите медии.
Извършителите, така наречените "кибербулис" могат да действат без да
бъдат разкрити и с тази анонимност си осигуряват голяма сигурност.
Често показаната самоличност силно се отклонява от реалността.
Възрастта, както и личното появяване не са налични критерии при
кибертормоза. Той може да се осъществява както между колеги
(съученици), така и между различни възрастови групи (ученик - учител).
Налице е възможността за неволно извършен кибертормоз, или нанесени
по друг начин всякакви непредвидени последствия от несъзнателно
поведение, което може да доведе до вредни реакции при отделния
потърпевш. Тези реакции не се виждат обикновено от извършителя и не е
ясно каква е тяхната степен.

Причините и мотивите за кибертормоз могат да бъдат най-
разнообразни. Често те се разглеждат в контекста на по-дълга
история или са израз на нарушена комуникация и липса на
съпричастност.

Отхвърляне (изход за насъбрана агресия)
Необходимост от признаване (например чрез определена
репутация като "готин", за да спечели)
Демонстрация на власт (да се покаже, кой е босът)
Страх (страх от провал или да не стане сам жертва на тормоз)
Скука (незапълнени възможности за свободното време )
Засилване на чувството за общност (случва се често в групи
под мотото: „Заедно сме по-силни“)
Междукултурни конфликти
Конфликти в класната общност („Зубрачите“ не са
пощадени дори и извън класната стая)
Приятелствата се променят (понякога най-добри приятели
стават съперници)
Класните общности се променят (нови съученици, нов клас)
Нежелано публикуване на лична информация (Децата и
младежите често не знаят за последиците от техните
действия. Някои от тях публикуват лични данни или интимни
снимки / клипове на други хора, които е по-добре да останат
скрити в чекмеджето, без да имат злонамерени скрити мотиви
за това)

(сравни: www.klicksafe.de)

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


Данни и факти за кибертормоз
Представителни данни за честотата на кибертормоз от проучването JIM (немско проучване) и проучването на EU Kids Online (европейско
проучване).

Кибертормозът в Германия
JIM- Изследване на асоциация за медии и педагогически изследвания Südwest (2013)

От 1998 г., обработени представителни проучвания на боравенето на 12- до 19-годишните с медии и информация
Факти от сферата на кибертормоза:

12 процента от потребителите на интернет младежи казват, че в Интернет вече е разпространено нещо грешно или обидно за тях
(особено при 14-15 годишните ; при 16-17 годишните процента вече е 16%, при младежите от средните училища –20%, при
реалните училища – 17%, → при гимназиите - 7%).
При 12,5% се е случило така, че в интернет са публикувани неудобни или обидни снимки и видеоклипове без предварително
разрешение.
При 32%, се е случило така, че в кръга от познати някой е бил „съсипан" чрез интернет или по телефона (при 12-13 годишните:
14%, при 14-15 годишните: 31%, при 16-17 годишните: 35%, и при 18-19 годишните: 32%).
Двадесет и три процента, казват, че в техния кръг от познати има личност, която е била „обект на тормоз” в интернет.
7 процента от новите интернет ползватели стават жертви на кибертормоз (при 12-13 годишните: 5%, при 14-15 годишните: 9%,
при 16-17 годишните: 8%, при 18-19 годишните: 5%). При това потърпевши са повече момичетата - 9% в сравнение с момчетата
(5%).

Има ли някой сред твоя кръг от познати, който е бил тормозен в интернет или чрез мобилен телефон?

Къде?

В социална мрежа: 23%
В чата: 6 %
Чрез мобилен телефон: 5%
Във форуми: 2%
Другаде: 1%

— Източник: JIM-изследване 2013, данни в процент
Младеж, информация, (мулти) медии. Базисно проучване за справянето с медийните носители от 12 - 19-годишните в Германия. Изд. Чрез
Асоциация за медийно-педагогически изследвания Югозапад. Щутгарт, 2013.

www.mpfs.de

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


Сравнение на проявлението на кибертормоз в Европа
Проучване на EU Kids Online, (2011)

Представително проучване на 25 000 европейски деца и юноши на възраст 9 -16 години за техните преживявания и опит с
кибертормоза.

6 процента от изследваните деца и младежи в Европа твърдят, че в рамките на последните 12 месеца са се сблъскали с
кибертормоз или като жертви, или като извършители .

Онлайн и офлайн тормоз – сравнителни данни в ЕС
ЕС-страни (%)

тормоз Кибертормоз

Въпрос: В последните 12 месеца някой да те е наранил болезнено или де те е унизил? В последните 12 месеца това случваше ли се
понякога в интернет? База: Всички деца, които използват интернет (EU Kids Online).

— Източник: www.klicksafe.de

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


Учебни цели

Учениците

са наясно с темата за кибертормоза.
Учат се емоционално да познават различните страни на кибертормоза
Придобиват познания по медийна компетентност (Сигурност в интернет и поведение в
мрежата)
Придобиват знания за формите, обхвата и въздействието на кибертормоза върху
училищната и домашна среда
Изпробват стратегии за справяне с кибертормоза
Разработват правила за поведение за потърпевшите и техните съученици
Научават значението на чувството за самоуважение, съпричастност и признателност
Запознават се с правните аспекти на това престъпление.



Планиране на учебната единица
Учебна единица 1 (45 мин.)

Тема /
Учебна фаза

Времеви
обхват

Основно съдържание
(Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания (Кой как
действа?)

Медии /
Материали

Очаквано
поведение на
учениците

Дейности на
учителя

Преди
започване
на часа

2-3 мин. Представяне на темата Фронтално
обучение

Позитивно до
изненадващо
приемане на една
актуална тема

Представяне

Обяснение
на
понятието
кибертормоз

10 мин. Обясняване на понятията с
помощта на рисунка на дъската

За целта на дъската се
рисува облак с изписано
понятието кибертормоз.
Учениците създават мисловна
карта чрез брейнсторминг.

Учебен
разговор
Рисунка на
дъската
/мисловна
карта
Брейнсторминг

Възможни
отговори:
обиждане,
заплашване,
изолиране,
злепоставяне,
интернет, мобилен
телефон/смартфон,
снимки/показване
на видео, социални
мрежи

Подпомагащи
въпроси:
→ Къде и как се
случва това?

Дъска
евент.
Информационно
табло

Разлика
тормоз <>
кибертормоз

5-10 мин. Учениците сравняват тормоз
(лице в лице) и кибертормоз и
намират разлики

Учебен разговор Учениците
показват повече
опит и общи
познания,
отколкото
учителят е
предполагал

Преподавателят
подхожда с
емпатия към
споделеното

Гледане на
примерно
видео

5-10 мин. Гледане на примерно видео:
Забележка: Моля проверете
предварително актуалността на
видеоклиповете, възможно е да не са
вече онлайн!

Кратък филм: „Покажи
респект – стопирай
кибертормоза!“
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
Алтернатива: „Обърни се
срещу кибертормоза“ 
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
„Нина пита отново-
Кибертормоз“
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Стопирай кибертормоза!!!
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

Видео Преподавателят
показва
видеото

компютър &
мултимедия,
видеоклип

Анализ на
филма

15 мин. Обработка на съдържанието на
филма:

Прояви и въздействия на
кибертормоз, както и
реакции, които кибертормоза
предизвиква

Учебен разговор Продължителни
оскърбления
изолация, мисли
за самоубийство

Насочване към
емоционалната
страна на
филма. Водене
на учебния час
чрез целеви
въпроси за
проявите,
въздействията
и реакциите,
които
кибертормоза
предизвиква,
респ. които са
възможни при
потърпевшите и
наблюдателите

Възможно
изписване на
дъската

http://www.youtube.com/watch?v=74yarfxNgAE
http://www.youtube.com/watch?v=mr83hYL4lbk
http://www.youtube.com/watch?v=5c-Hw4RjSTY
http://www.youtube.com/watch?v=8HuxyGjfS78


Учебна единица 2 (45 мин.)

Тема / Учебна
фаза

Времеви
обхват

Основно
съдържание
(Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания (Кой как
действа?)

Медии /
Материали

Очаквано поведение
на учениците

Дейности на
учителя

Повторение 5 мин. Повторение на най-
важните
съдържания от
първата учебна
единица (преди
всичко определяне
на понятията)

Учебен
разговор

Активно участие Водене на
разговора чрез
целеви въпроси

Собствени
преживявания
на учениците

5 мин. Провокирани са и
изведени
собствени
преживявания от
живота на
учениците

Учебен
разговор

Безпокойство и
несигурност, висока
готовност за
разказване

Насочване към
емоционалната
страна на
филма
Проява на
емпатия

Собствени
преживявания
на учениците

Фаза на
развитие 1 
Компетентност
за действие на
потърпевшите
и на
наблюдателите

20 мин. Намерени са
възможности за
действие на
потърпевшите и
наблюдателите
(съучениците)

Дискусия в
класната стая с
помощта на
твърдения

Учениците трябва да
се придържат към
отделните твърдения
и да се причислят към
една от страните на
въжето (дясна или
лява)

Чрез твърденията
учителят
управлява
следния процес:

Учениците
трябва да
вземат
решение
Учениците
трябва да
изразят
становището
си

Въже и
твърдения

Правни аспекти 15 мин. Учениците трябва
да познават
правните аспекти.
В началото – чрез
догадки, после с
конкретни ‚Права‘
и ‚Нарушения‘

Групова работа,
информационен
лист.
Алтернатива:
Консултиране с
юрист.

Несигурност, почти
няма
закононарушения
Изненадващи
резултати

→ Това позволено
ли е?
Изясняване на
юридически
въпроси: наличие на
престъпление, право
върху собствената
снимка и.т.н.

Чрез въпроси,
свързани с
правната
страна, се
насърчава
учебен
разговор.
Учителят
ръководи
груповата
работа.

фолио /
мултимедия /
работен лист

→ Тази задача продължава в Учебна единица 3



Учебна единица 3 (45 мин.)

Тема /
Учебна
фаза

Времеви
обхват

Основно съдържание
(Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания (Кой как
действа?)

Медии /
Материали

Очаквано
поведение на
учениците

Дейности на
учителя

Правни
аспекти

→ Продължение на задачата от Учебна единица 2

15 мин. Учениците трябва да познават
правните аспекти. В началото –
чрез догадки, после с конкретни
‚Права‘ и ‚Нарушения‘

Групова работа,
информационен
лист.
Алтернатива:
Консултиране с
юрист.

Несигурност,
почти няма
закононарушения
Изненадващи
резултати

→ Това
позволено ли е?
Изясняване на
юридически
въпроси: наличие
на престъпление,
право върху
собствената
снимка и.т.н.

Чрез
въпроси,
свързани с
правната
страна, се
насърчава
учебен
разговор.
Учителят
ръководи
груповата
работа.

фолио /
мултимедия
/ работен
лист

Гледане
на
примерно
видео

10 мин. Филм:
„С едно кликване -
кибертормоз чрез чат и
телефон“ 
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

Забележка: Моля проверете
предварително актуалността на
видеоклиповете, възможно е да не са
вече онлайн!

Видео Безпокойство -
Несигурност

Започва анализ
на филма на
база знанието
от предишен
етап

Видеофилм

Фаза на
развитие
2

15 мин. Съдържанието на филма се
обсъжда според определени
критерии (последици,
въздействия, възможности за
действие на всички участници)

Учебен разговор Активно участие Насърчаване на
учениците да
се изказват и
да правят
предположения

дъска

http://www.youtube.com/watch?v=eqsM0hSzwMk


Учебна единица 4 (45 мин.)

Тема /
Учебна фаза

Времеви
обхват

Основно
съдържание
(Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания (Кой как
действа?)

Медии /
Материали

Очаквано
поведение на
учениците

Дейности на
учителя

Осигуряване
на
резултатите

20 мин. В групова работа
учениците записват
най-важните
резултати от
развитието на
учебните фази и ги
допълват:

Възможни начини
на действие за
потърпевшите и
Възможни начини
на действие за
наблюдателите
/съучениците
Желания за
действие от страна
на учителите
Желания за
действие от страна
на родителите

Групова работа
на ротационен
принцип
(при това
всяка група
има на
разположение
по 3 мин. за
всеки
плакат/задача)

Върху предварително
подготвените плакати
учениците събират
писмено конкретни
възможности за
действие при
кибертормоз

Учителят помага
при извеждането на
най-важните
резултати от
развитието на
учебните фази

Плакати

Презентация 25 мин. Учениците представят
своите плакати с
възможности за
действие на
потърпевшите,
наблюдателите,
учителите и
родителите

Презентации Представят се
конкретни
възможности за
действие

Учителят
съпровожда
презентирането и
предлага плакатите
с резултатите да
бъдат закачени в
класната стая

Презентации



Учебна единица 5 (45 мин.)

Тема /
Учебна
фаза

Времеви
обхват Основно съдържание (Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания
(Кой как действа?)

Медии /
Материали

Очаквано
поведение
на
учениците

Дейности
на
учителя

Кратка
рефлексия

10 мин. Рефлексия на най-важните и най-
въздействащите съдържания от предходните
учебни единици. Изясняват се нерешени
въпроси.

Учебен
разговор

Активно
включване

Стимулира
разговора с
въпроси

Креативно
развитие на
действия

35 мин. Учениците разработват действия срещу
кибертормоза в тяхното училище

Групова
работа

Събират се
идеи –
активно
включване

Учителят
подкрепя
идеите

Плакати



Учебна единица 6 (45 мин.)

Тема / Учебна
фаза

Времеви
обхват

Основно
съдържание
(Какво?)

Методи /
Социални
форми

Методически указания (Кой как
действа?)

Медии /
Материали

Очаквано
поведение на
учениците Дейности на учителя

Презентация
пред
училищното
ръководство

20 мин. Представяне на
креативната фаза

Презентации Учениците
представят
уверено
своите идеи

Учителят и училищното
ръководство оценяват
разнообразието от идеи
на учениците

Плакати

Дискусия 15 мин. Дискусия с
училищното
ръководство за
приложимостта на
идеите

Дискусия
Учебен
разговор

Искания на
учениците към
училищното
ръководство

Учителят фиксира
„Ангажиментите” за
прилагане на идеите в
училище

‚Ние срещу
кибертормоза‘

Обратна
връзка

10 мин. Попълване на
въпросник за
обратна връзка

Всеки ученик
получава
въпросник за
обратна връзка

Самостоятелна
работа

Копие на
формуляр за
обратна връзка
за всеки
ученик



Дидактико-методически коментар
1. Дефиниране на понятията
Съвместно с учениците, изпълнете с живот понятието „Кибертормоз”. За тази цел изпишете понятието в средата на дъската и изберете най-
силните изявления на вашите ученици като мисловна карта около понятието.

Какво разбирате под понятието „Кибертормоз”? Какво означава кибертормоз?

2. Разлика тормоз – кибертормоз
Спуснете накрая ясна линия през думата Кибертормоз, така че да я разделите на „ТОРМОЗ” и „КИБЕРТОРМОЗ”. Обяснете разликите между
двете понятия. Назовете и общите черти.

Помощни въпроси:

По какво се различава „обикновения” тормоз от кибертормоза?
Има ли общи черти?
Единият по-лош ли е от другия?

Кибертормоз

показване на видео / снимки, препращане

интернет

обиждане
социални мрежи

заплашване /застрашаване

излагане
подиграване

Мобилен телефон

Кибер тормоз

показване на видео / снимки, препращане

интернет

обиждане
социални мрежи

заплашване /застрашаване

излагане
подиграване

Мобилен телефон



— Въз основа на: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Примери за кибертормоз
Попитайте учениците си за примери от тяхната непосредствена среда / ежедневие. Познават ли някой от техния приятелски кръг / кръг от
познати, или в класа / в училище?

Попитайте ги за примери от медиите (напр. 15-годишната канадка Аманда Тод).

Спрете се накратко на събитията, реакциите на околната среда и на чувствата на тези, които участват.

4. Фаза на развитие 1 - Компетентност за действие на потърпевшите и на
наблюдателите
Моля, използвайте следния работен лист.

Тормоз
Все още съществува, но страните са изправени една срещу друга
(„лице в лице“)
Жертвите и изпълнителите са ясно разграничени
Между жертвата и извършителя съществува физически и /или
психологически дисбаланс
Замесените лица са видими / контролируеми
Има „фази на покой“ (напр. вкъщи, далече от училище)
Реакциите на жертвата са видими директно

Кибертормоз
Сравнително ново явление, причинено от бързото напредване на
новите медии
Тормозът се осъществява не между изправени една срещу друга
страни, а с използване на съвременни средства за комуникация
(интернет или мобилен телефон)
Сравнително просто, бързо и широко разпространение на
информацията
Въвлечен е невидим кръг от лица
Не спира на входната врата, а преследва жертвата чак до леглото
Веднъж въведени данните, могат да бъдат съхранени трайно в
мрежата
Извършителите могат да действат анонимно
Реакциите на жертвата не са видими директно
Жертвата не може да види, и в съответния случай да прецени, дали
зад всичко това се крие само една „Грешка” (Например: извършителят
не иска да отприщва голяма вълна от коментари с публикуваната
снимка)

Общи черти
Извършват се за по-дълъг период от време
В повечето случаи са предназначени за обида,
злепоставяне, заплашване и.т.н.
Често жертвата и извършителя се познават
Обикновено от първоначалните разногласия се
развива една мащабна конструкция/проблем
(междуличностните конфликти/различията
често са причина за това )
За извършителя жертвата е клапан за
освобождаване на агресията му ("Аз съм шефа")
Наблюдателите често не се осмеляват да се
намесят, за да не станат самите жертви или не
знаят как да реагират, или не се чувстват
ангажирани (гледат отстрани)
Възможни последствия за жертвата:
Тревожност/страх от училище, нарушения на
съня, намаляване на самочувствието,
натрапчиви мисли и евентуално самоубийство

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


Твърдения по темата Кибертормоз
Въведение към ‚Дискусионното упражнение‘:

Всички ученици се подреждат в кръг в средата на една почистена класна стая. Учителят тегли черта (въображаема, с помощта на хартиено
тиксо или въже). Учениците получават задача, да заемат „позиция” по всяко от зададените твърдения. Това означава, че те трябва да
избират и да застанат на една от двете страни на линията :

Едната страна е тази, която означава „Да” за това твърдение – следователно съгласие.
Другата страна е тази, която означава „Не” за това твърдение – следователно несъгласие

След като страните са избрани, се започва дискусия. Учителят насърчава учениците да обосноват избора си и евентуално да „спечелят”
ученици от другата страна, които да сменят позицията си. След достатъчно време за дискусия, учителят прекъсва дискусионния кръг по
даденото твърдение и преминава към другото твърдение, респективно към края на дискусията.

ЦЕЛ на дискусията по тези твърдения е да се развие компетентност за действие в случай на кибертормоз за потърпевшия и за
наблюдателя.

Кое твърдение е вярно за теб?
1. На едно глупаво, обидно съобщение реагирам разгневено и връщам обидата обратно.
2. Дръзко, дискриминационно съобщение изтривам веднага.
3. Не говоря с никого за атаките, които получавам през мрежата.
4. Моите лични настройки/позиции не са толкова важни за мене.
5. Дистанцирам тези, които ме тормозят и обиждат.
6. Аз не тичам веднага при учителя, ако знам за другите, че те са обект на тормоз.
7. Другите жертви трябва сами да преценят как да се справят.
8. Познавам правата си в интернет – например относно моите снимки.
9. Аз вярвам и знам, че самият извършител или самите извършители са слаби и имат много проблеми.

10. Обръщам се към (споделям с) моите родители, моите учители или други възрастни хора.
11. Ще се обърна само към моите най-добри приятели, ако стана жертва на кибер тормоз.
12. Запознат съм с адресите, към които мога да се обърна за помощ.



5. Правни аспекти
При необходимост споделете за правната ситуация в страната ви. Като цяло, няма закон, според който кибертормоза сам по себе си е
престъпление. Може, обаче, някои аспекти на кибертормоз по закон да бъдат наказуеми (напр изнудване).

Правната ситуация в Германия (основна информация):
Какво казва немското законодателство?

Към момента няма закон, който наказва кибертормоза директно, като факт. Това обаче не означава, че няма правни последствия за
такива действия. Някои аспекти на различните действия на кибертормоз предлагат възможност за предприемане на правни действия.
За тази цел обаче, трябва да бъде изяснено предварително дали тормозът се извършва публично или скрито.

— Въз основа на: www.klicksafe.de

Попитайте първо учениците си, за техните предположения по отношение на правните последици, до които кибертормозът може да доведе.
След това учениците могат да работят по въпроса с помощта на следващия по-долу работен лист под формата на групова работа.

публично

Видео и /или снимки се публикуват без съгласието на потърпевшия
→ Нарушаване на личните права и правото на публикуване на
собствена снимка
Обиди и разпространяване на лъжи в социалните мрежи, форуми и т.н.
→ съдебно постановяване на запрещение или подаване жалба за
клевета

скрито

Постоянни обиди / тормоз чрез електронна поща, месинджър или SMS
→ тук при известни обстоятелства може да се задейства анти-сталкинг
закона.

Общовалидно е:

Заплаха, изнудване, принуда или насилие са престъпления! Няма значение
каква среда се използва и дали те се осъществяват публично или скрито. За
тези инциденти трябва незабавно да се уведомяват родителите, учителите
и особено да бъдат докладвани на полицията.

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


Правни аспекти по темата Кибертормоз в Германия
Какво казва законът в Германия?

Гражданскоправни възможности срещу кибертормоза
Съдебното запрещение/ налагане на възбрана вследствие граждански иск е предназначено да подтикне "кибер-булис", да отговорят на
изискванията, заложени в писменото предупреждение, преди решението на съда. Ако извършителят или извършителите не променят
поведението си, настъпват значителни вредни последици, и тогава съдът приема жалбата, като решението е окончателно.

Съдебните разпореждания са един вид бързи производства - предназначени за неотложни ситуации. Възможно е прилагането на
съответното съдебно разпореждане само в рамките на определен период от време, след като е съобщено за това нарушение (при някои
съдийства четири седмици, при други до три месеца).

Разпореждането в сравнение с гражданския иск има значителни предимства: то може да бъде изпълнено в рамките на няколко седмици и с
това междувременно да приключат кибер атаките.

Наказателноправни опции срещу кибертормоза
Най-тежките форми на кибертормоз могат да бъдат повод за наказателно дело – при известни обстоятелства паралелно на гражданските
средства за защита. Те включват, например, случаите, в които жертвите са застрашени сериозно от физическо насилие. Обект на
наказателното право е "заплахата" и тя е забранена.

Освен това, наказуемо е, когато жертвите на тормоз са принудени да направят нещо под силен натиск. Тук обект на наказателно право е
"принудата".

Това е уредено в немския закон:

§ 201a от Наказателния закон „Нарушаване на правото на личен живот чрез заснето изображение “
§ 185 от Наказателния закон „Обида“
§ 186 от Наказателния закон „Злословие“
§187 от Наказателния закон „Клевета“
§ 238 от Наказателния закон „Преследване“
§ 131 от Наказателния закон „Насилие“
§ 22 от Закона за авторското право „Право върху собствена снимка“

Макар кибертормозът сам по себе си да не води до конкретно
престъпление, срещу подобни действия могат да се предприемат
юридически мерки:

Без съгласие публикувани видео или снимки нарушават
правото на личен живот и правото върху собственото
изображение (също и "Портретно право"). Следователно може
да се предприемат мерки срещу публикацията (напр. Чрез
разпореждане или временна ограничителна заповед, виж по-
долу).
Ако се разпространяват лъжи или се произнасят обиди – напр.
в социалните мрежи или чрез електронна поща - също може да
се постанови съдебно запрещение / налагане на възбрана.
Освен това може да се подаде жалба за клевета или обида
(виж по-долу).
Който бъде обиждан или тормозен постоянно чрез електронна
поща, месинджър или SMS, може при известни обстоятелства
да се позове на анти-сталкинг закона.

Ако така наречените "кибер-булис", т.е. извършители или
извършителки, не престанат с действията си на тормоз нито в
сроковете на неофициална покана, нито на предупреждение,
жертвите могат да упражняват правата си чрез граждански
производства.



6. Въпросник за обратна връзка
В края на часа раздайте за попълване анонимно следния формуляр за обратна връзка. Погрижете се учениците да обработят въпросника
самостоятелно и без „Консултации“ със съучениците си. Съберете въпросниците.



Питаме за твоето мнение

Темата наистина ми хареса и събуди интереса ми.

Научих много нови неща.

Можех да се включа в разговорите на база досегашния си опит.

Можех да реша добре поставените ми задачи.

Работих интензивно.

Този урок ми беше забавен.

Това няма да забравя така бързо:

Отсега нататък винаги ще внимавам за:

Най-много ми хареса:

Най-малко интересно ми беше:

  



Протокол за обобщение на резултатите
попълва се от учителя

Как оценявате структурата на учебната единица
като цяло?

Коментар:

Как оценявате предоставения Ви материал? Материалът е 1:1
приложим

Трябваше много да се
преструктурира

Не е
използваем

Коментар:

Можеха ли Вашите ученици да се справят добре
със задачите?

Коментар:

Бяха ли Вашите ученици през цялото време
заинтересовани?

Коментар:

Какви промени в концепцията бихте искали? Дайте, моля, конкретни примери.

Направете обобщение на резултатите от въпросника за обратна връзка на вашите ученици:

Име на училището:

Клас:

  

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/


Проектът е създаден с финансовото съдействие на Европейската комисия. Публикацията отразява позицията единствено и само на авторите. Европейската комисия
не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието.
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