
Sociálna práca - Námety
Prípady zo sveta

Kyberšikana (zámerné urážanie, vyhrážanie sa, odhaľovanie súkromných informácií alebo obťažovanie iných cez moderné komunikačné
prostriedky – väčšinou dlhší čas)
Sexting (vzájomné posielanie intímnych fotografií seba alebo inej osoby cez internet či smartfón)
Pózovanie (ukazovanie sa v provokujúcich pózach)
Grooming (zámerné oslovovanie maloletých osôb cez internet – s cieľom nadviazať sexuálny kontakt)
Fackovanie pre zábavu (tzv. happy slapping, nahrávanie či fotografovanie násilných scén a ich umiestňovanie na internet)
Elektronické prenasledovanie (tzv. cyberstalking, dlhodobé prenasledovanie nejakej osoby vo virtuálnom prostredí, často spojené s
obťažovaním a vyhrážaním sa)
Očierňovanie (šírenie alebo zverejňovanie nepravdivých, príp. urážlivých výrokov o inej osobe – väčšinou v obmedzenom verejnom
priestore)
Odhaľovanie (zverejňovanie komentárov, fotografií a videí, ktoré majú poškodiť niekoho povesť)
Hádky v diskusiách (tzv. flaming, flame war, krátkodobé hádky v diskusných fórach a četoch, väčšinou sprevádzané vulgarizmami)
Vylúčenie zo skupiny (vylúčenie osoby z nejakej skupiny, z jej komunikačných kanálov)

"Dnes pre teba bohužiaľ nemám ŽIADNU FOTKU!" Sexting
To by si Lisa (14) nebola pomyslela: Phillip (15 – a ozaj zlatý) sa jej milo opýtal: "Hej, si veľmi
pekná! Chcel by som nejakú tvoju fotku – v spodnej bielizni? Bez nej?"

Pred zrkadlom: Vyzerá predsa celkom dobre a na fotografii dokonca ešte lepšie! Phillip sa poteší:
"Ďakujem :-*"

Na druhý deň v škole sa jej Merle a Tim z vedľajšej triedy chichocú: "Haha, videli sme ťa nahú!"

A jej fotografia už koluje aj na WhatsApp-čete jej triedy. Dokonca jej zavolala jej kamarátka z inej
školy: "Tvoja fotka je na Mikeovej stránke na Facebooku!"

Lisa sa ešte nikdy necítila tak ponížená: je to hrozne trápne a ani tá fotografia jej už nepríde taká
úžasná. Ale teraz ju už má každý a hlavne natrvalo.

Budeš vďaka fotografiám na sociálnych
sieťach obľúbenejší a slávny?
Luke (14) chodí do ôsmej triedy na strednej škole v Canon City v
Colorado. Predtým, na základnej škole bol tučné dieťa, nevenoval sa
veľmi športu a mal len málo kamarátov. To sa však zmenilo, keď začal
pravidelne športovať. Dostal sa do futbalového mužstva na škole a bol
hrdý na to, že patrí do tímu. Pravidelne trénuje a pozitívne zmeny na
svojom tele dokumentuje fotoaparátom na mobilnom telefóne. Je na svoje
telo hrdý a stále skúša nové pózy.

Do akej miery sú sociálne médiá
súkromné?
Phillip (15) a Johanna (13) sú pár. Chodia každý do inej školy, nevidia sa
denne a o to viac spolu flirtujú cez sociálne siete. Posielajú si svoje
fotografie spolu s erotickými textami. Obaja sú veľmi zaľúbení a
fotografie, ktoré im prídu, zdieľajú s "blízkymi priateľmi". Medzi nimi je
však aj jedna kamarátka, ktorá by chcela chodiť s Phillipom. Chce
Johannu nahnevať a prepošle tieto flirtovacie scény – a nie len tie –
ďalším kamarátom.

/sk


Niečo na tom bude...

Jeho kamaráti z tímu spustili raz výzvu o tom, kto má "najsexi telo".
Rozhodnúť mali niektoré dievčatá zo skupiny roztlieskavačiek. Lukeovi sa
na tom nezdalo nič zlé, preposlať svoje fotografie, a pozitívne reakcie mu
robia dobre. Okrem toho, do výzvy sa predsa zapojil celý tím.

Je však prekvapený, keď príde jeho rodičom list z úradu prokurátora. V
liste stojí, že majú prísť so synom na výsluch, pretože sa ich syn zjavne
zaplietol do sextingového škandálu.

Vieš, kto je skutočne na druhej strane?
Lilly (14 rokov) je fanúšičkou YouTube-hviezdy "Sexy Julia" a v jej štýle si
aj ona založí profil na Facebooku. Cíti sa neistá, určite nikdy nebude ako
jej mama a už vôbec nie ako jej staršia sestra. Ale ako sa chce
prezentovať, to ešte nevie. V škole ju učitelia neustále kritizujú a jej
kamarátov zaujímajú iba knižky. Jej najlepšia kamarátka sa v poslednom
čase správa tak detinsky a Lilly sa cíti byť od nej oveľa staršia.

Jej profil na Facebooku sa jej veľmi páči. Takto by chcela, aby ju videli
druhí. Jej pozornosť upúta Phil, ktorý označil s "páči sa mi to" niektoré z
jej príspevkov. Začali si vymieňať súkromné správy a rozprávať sa o veľa
veciach. Veľmi dobre jej rozumie a dáva jej tipy, ako by mohla svoj štýl
ešte vylepšiť. Phil má už 16 rokov a má skvelý profil. založili si na
WhatsApp vlastnú skupinu a ich "rozhovory" sú stále milšie. Phil sa
zaujíma o jej pocity, hlavne o tie, o ktoré sa nechce podeliť s rodičmi. Lilly
by svojho priateľa chcela spoznať aj v skutočnom svete, nemá však
odvahu sa ho na to opýtať. Adresu mu dala už dávno a rozprávali sa
samozrejme aj o jej škole, spolužiakov a najmä učiteľoch. Phil by bol
určite ten pravý pre jej "prvýkrát".

Keď mu raz Lilly oznámi, že prvý týždeň prázdnin nie sú jej rodičia doma
a ona vôbec nevie, čo vtedy podnikne, ponúkne jej Phil, že ju navštívi.
Vraj má pre ňu veľké prekvapenie. Jeho hlas už pozná z niekoľkých
nahrávok, čo jej poslal. Lilly sa na prvé stretnutie teší a je veľmi
rozrušená.

Na druhý deň prázdnin Lilly vstane skorej, aby sa prichystala. Je trocha
nervózna, pretože jej mama pracuje dnes z domu, nie vo firme, ako
pôvodne zamýšľala. Ale možno to aj tak bude pekné, najskôr sa trocha
spoznať. O desiatej sa ozve zvonček.

Keď Lilly otvorí dvere, uvidí ako prvé veľkú kyticu červených ruží. Za nimi
sa vynorí tvár Hansa-Petera (35). Prizná sa jej, že zle klikol a omylom si
zmenil vek. Potom, keď ju už spoznal lepšie, nemal odvahu jej to vysvetliť
a medzičasom bol už do nej taký zaľúbený, že ju chcel rozhodne spoznať
naživo.

Lilly vôbec nevie, čo na to povedať. Vtom sa v pozadí objaví jej mama a
žiada od Hansa-Petera vysvetlenie.

Ohromená Lilly pozerá, ako sa z jej rozprávkového princa stal odrazu
"starý muž", ktorý ju chcel len využiť. Je veľmi sklamaná, časť jej sveta sa
zrútila.

Jej mama podá trestné oznámenie.

Sabine (38) má 13-ročného syna Leona. Veľa premýšľala nad mediálnou
výchovou svojich detí. Má ešte dcéru Sophie, ktorá má 6 rokov.

Keď začal Leon chodiť do novej školy, dostal smartfón. Majú ho aj skoro
všetci spolužiaci. Najradšej hrá na mobilnom telefóne hry, rodičovský
filter mu však dovolí hrať len obmedzený čas. S mamou má dohodu, že
mu raz za mesiac telefón prezrie. Pre Sabine je dôležité vedieť, aké
stránky Leon navštevuje. Na spoločnom skontrolovaní telefónu sa obaja
dohodli a dodržiavajú ho. Leon vie, že sa môže spoľahnúť, že mu mama
telefón nezakáže len preto, že tam nájde niečo, čo sa jej nepáči.

V máji nájde Sabine na WhatsApp skupinu s názvom "Nenávidíme
Quentina". A je veľmi prekvapená z toho, čo tam číta.

Poznámka: Na tomto mieste sa môžete poslucháčov opýtať, čo sa
podľa nich písalo v tejto skupine.

Leon jej následne porozpráva celý príbeh:

Quentin (12) chodil so svojou spolužiačkou Liese (11) tri mesiace. Potom
však dievča zistilo, že Quentin predsa len nie je ten pravý. Napísala mu
list, že už s ním nechce chodiť. Quentin bol veľmi nahnevaný. Napísal do
skupiny spolužiakom, že je Liese zlá a že každý "chlap" by sa mal od nej
držať čo najďalej.

Očierňovanie

Liese následne založila skupinu "Nenávidíme Quentina". Zverejnila v nej
výroky, ktoré Quentin údajne povedal o jej kamarátkach. Napr. "Jule je
lesba" a "Ida smrdí, lebo sa neumýva". Na to kamarátky vylúčili Quentina
z ostatných skupín a zablokovali ho.

Vylúčenie zo skupiny

Leonovi to síce príde odporné, ale – "čo ak to Quentin naozaj povedal?" A
je mu trocha ľúto Liese, má ju totiž veľmi rád.

Sabine sa porozpráva s Leonovým triednym učiteľom. Ten sa čudoval,
prečo je Quentin v poslednom čase tak často chorý.

Téma sa prediskutovala s rodičmi detí, ktoré boli v skupine. Väčšina
rodičov bola prekvapená, že sa ich deti pridali do takej skupiny a stali sa
tak spolupáchateľmi kyberšikany. To by si nikdy neboli pomysleli.



Prípady z európskych médií
Nemecko (de)
Anglicko (en)
Rakúsko (de)
Grécko (el)
Slovinsko (sl)
Slovensko (sk)
Rumunsko (ro)
Česko (cs)

Nasledovala konštruktívna výmena názorov na túto tému.
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