
Por pedagogoj en ĉiutaga lerneja vivo - 9-10-jaraĝaj
lernejanoj
Bazaj informoj

Kialo por okupiĝi pri la temo
Junuloj ofte nekonscias pri domaĝoj kiujn ili povas kaŭzi per publikigo de prilaborilaj fotoj aŭ videaĵoj en interreto.
Ili konscias nek pri tio kion sentas viktimo ricevanta ofendajn aŭ minacajn mesaĝojn. Ili trovas tion ofte nur
amuziĝo, ŝanco por venĝi al instruisto pro malbona noto aŭ por kolerigi samklasanon.
— Fonto:: www.klicksafe.de

Infanoj kaj junuloj pli kaj pli entuziasme malkovras novajn ciferecajn aparatojn. Ili eĉ ne plu povas imagi ke ili vivus sen la aparatoj. Kaj kvankam la
novaj amaskomunikiloj ofertas amason da progresigaj kaj pozitivaj aspektoj, en ili kaŝiĝas ankaŭ danĝero. Unuaflanke junuloj ĝojas pro facila kaj rapida
interŝanĝo de informoj, el disvastigado de informoj kaj daŭra atingebleco, duaflanke ĝuste tiuj ĉi pozitivaj aspektoj ebligis ke ekestu serioza problemo,
reta ĉikano.

Por preventi jenan fenomenon oni ellaboris tiun ĉi lecionon.

Helpe de ekzemploj rilataj al ĉiutaga vivo de infanoj/junuloj povas lernantoj konatiĝi kun la temo de la reta ĉikano. En bildigaj gruptaskoj ili ekkonos
diversajn trajtojn kaj vidpunktojn pri la temo kaj ili lernos kondutmanieron kaj regulojn kiujn ili utiligu en la reala vivo.

Lernejspeco:
Nombro de instruh…
Bezonataĵoj:

ĉiuspecaj lernejoj
4 instruhoroj po 45 minutoj
instruĉambro kun sufiĉe da spaco por ordigi seĝojn cirklen, eventuale
ankaŭ komputilo kun interret-aliro kaj projekciilo

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


Ĝeneralaj informoj pri reta ĉikano

Ursachen und Motive von Cybermobbing

Unter Cybermobbing (hier wird der Begriff synonym zu
Cyber-Bullying, E-Mobbing u.Ä. verwendet) versteht man
das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder
Belästigen anderer mit Hilfe moderner
Kommunikationsmittel – meist über einen längeren
Zeitraum.

Cybermobbing findet entweder im Internet (z.B. durch E-
Mails, Instant-Messenger-Nachrichten, Videos auf Portalen
wie Youtube, in Sozialen Netzwerken, Chats) oder per
Handy/Smartphone (z.B. über WhatsApp oder durch lästige
Anrufe) statt. Oft handelt der Täter – den man "Bully" nennt
– anonym, so dass das Opfer nicht weiß, von wem die
Angriffe stammen.

Gerade bei Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen
kennen Opfer und TäterInnen einander meist auch in der
„realen“ Welt. Die Opfer haben fast immer einen Verdacht,
wer hinter den Attacken stecken könnte. Cybermobbing
geht in der Regel von Personen aus dem eigenen Umfeld
aus – der Schule, dem Wohnviertel, dem Dorf oder der
ethnischen Community. Fälle, in die gänzlich Fremde
involviert sind, sind wenig verbreitet. Die wesentlichen Unterschiede zum „einfachen“ –

Face to Face-Mobbing
Cybermobbing ist ein Eingriff in das Privatleben, der rund um die Uhr stattfindet
und nicht an der eigenen Haustür endet (außer man nutzt keine sogenannten
neuen Medien).
Die Tragweite der Informationsverbreitung ist durch die vielfältigen
Möglichkeiten sowie die Schnelligkeit der neuen Medien kaum zu überschauen.
Die Täter, sogenannte "Cyber-Bullies" können unerkannt handeln und wägen
sich nicht selten durch diese Anonymität in großer Sicherheit. Oftmals ist seine
dargestellte Identität stark abweichend von der Realität.
Das Alter sowie das äußere Erscheinungsbild sind für Cybermobbing keine
ausschlaggebenden Kriterien. Es kann sowohl zwischen Gleichaltrigen
(Mitschüler) als auch zwischen unterschiedlichen Altersstufen (Schüler-Lehrer)
erfolgen.
Es besteht die Möglichkeit des unbeabsichtigten Cybermobbings, da
unbedachtes bzw. nicht den Konsequenzen bewusstes Handeln zu verletzenden
Reaktionen bei dem Betroffenen führen kann. Diese Reaktionen sieht der Täter
in der Regel nicht und ist sich des Ausmaßes nicht bewusst.

Die Auslöser und Beweggründe für Cybermobbing können vielfältig sein.
Oftmals sind sie im Zusammenhang mit einer längeren Vorgeschichte zu
sehen oder sind der Ausdruck für eine gestörte Kommunikation und
mangelnde Empathie.

Entlastung (Ventil für aufgestaute Aggressionen)
Anerkennung (z.B. um sich einen bestimmten Ruf als der „Coole“
zu verschaffen)
Demonstration von Macht (zeigen, wer der Boss ist)
Angst (Versagensängste oder Angst selbst zum Opfer zu werden)
Langeweile (keine erfüllenden Freizeitmöglichkeiten)
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls (findet oft in Gruppen
unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“ statt)
Interkulturelle Konflikte
Konflikte in der Klassengemeinschaft („Streber“ werden auch
außerhalb des Klassenzimmers vom Spot der anderen nicht
verschont)
Freundschaften verändern sich (einst beste FreundInnen
werden zu RivalInnen)
Klassengemeinschaften verändern sich (neue Mitschüler, neue
Klassenzusammensetzung)
Unerwünschte Veröffentlichung von persönlichen
Informationen (Kinder und Jugendliche wissen oft nicht, um die
Auswirkung ihres Handelns. Zum Teil veröffentlichen sie persönliche
Details oder intime Bilder/Videos anderer Personen, die besser in
der Schublade versteckt geblieben wären, ohne böswillige
Hintergedanken dabei zu haben)

(komparu: www.klicksafe.de)

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


Informoj kaj faktoj pri reta ĉikano
Repräsentative Daten zur Häufigkeit von Cybermobbing aus der JIM-Studie (deutsche Studie) und der EU Kids Online-Befragung (europäische Studie).

Kiberĉikanado en Germanio
JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (2013)

seit 1998 repräsentative Untersuchungen zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information
Fakten aus dem Bereich Cybermobbing:

12 Prozent der jugendlichen Internet-Nutzer gaben an, dass im Internet bereits Falsches oder Beleidigendes über sie verbreitet wurde (v.a.
die 14-15 sowie die 16-17 Jährigen mit je 16% und Jugendliche aus dem Hauptschulbereich mit 20% bzw. Realschulbereich mit 17% →
Gymnasium 7%).
Bei 12,5 Prozent kam es vor, dass peinliche oder beleidigende Fotos und Videos ohne vorherige Erlaubnis ins Internet gestellt wurden.
Bei 32 Prozent kam es vor, dass es im Bekanntenkreis schon einmal dazu gekommen ist, dass jemand über das Internet bzw. das Handy
„fertig gemacht“ wurde (12-13 Jahre: 14%, 14-15 Jahre: 31%, 16-17 Jahre: 35%, 18-19 Jahre: 32%).
23 Prozent gaben an, dass es in ihrem Bekanntenkreis eine Person gibt, die im Internet schon einmal fertig gemacht wurde.
7 Prozent der jungen Internetnutzer wurden bereits selber Opfer von Cyber-mobbing (12-13 Jahre: 5%, 14-15 Jahre: 9%, 16-17 Jahre: 8%,
18-19 Jahre: 5%). Hierbei betraf es mit 9% mehr Mädchen als Jungen (5%).

Gibt es jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der schon mal im Internet oder übers Handy fertig gemacht wurde?

Wo?

In einer Community: 23%
Im Chat: 6%
Übers Handy: 5%
In Foren: 2%
Woanders: 1%

— Quelle: JIM 2013, Angaben in Prozent
Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19- Jähriger in Deutschland. Hrsg. vom medienpädagogischen
Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

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


Cybermobbing im europäischen Vergleich
EU Kids Online-Studie (2011)

Repräsentative Befragung von 25.000 europäische Kinder- und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Cybermobbing.
6 Prozent der europaweit befragten Kinder und Jugendlichen bestätigten, dass sie innerhalb der letzten 12 Monate entweder als Opfer
oder als Täter in Kontakt mit Cybermobbing gekommen sind.

Online- und Offline-Mobbing im europäischen Vergleich
EU-Länder (%)

Mobbing Cybermobbing

Demandoj: Hat dich jemand in den letzten 12 Monaten verletzend oder gemein behandelt? Ist das in den letzten 12 Monaten zu irgendeinem
Zeitpunkt im Internet passiert? Basis: Alle Kinder, die das Internet nutzen (EU Kids Online).

— Fonto: www.klicksafe.de

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


Instruaj celoj

Lernantoj

...lernos percepti la temon de reta ĉikano.

...ekkomprenos la nocion reta ĉikano.

...ekkonos diversajn formojn de reta ĉikanado.

...lernos ellabori procezojn kaj konsilojn pri prevento de la reta ĉikano, event. pri tio kiel
defendi sin kontraŭ ĝi.
...lernos respondece umi pri siaj kaj fremdaj privataj datumoj en interreto.



Planado de instruhoro
La instru-unuo 1 (45 minutoj)
Temo/etapo
de instruado

Tempa
amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj

Antaŭ
komenciĝo de
instruado

kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn el
koridoro en la klasĉambron.

Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos nur
dum tria instruhoro.

gluaĵoj kun piedspuroj

Enkonduko 15 min enkonduko en la
temon
veki interesiĝon

Helpe de etaj figuroj prezenti la tipan scenon de
ĉikanado.

En la mezon de la rondo kreita per seĝoj
metu ĉ. 10 etajn figurojn starantajn kune en
eta aro, kaj iom malpli proksimen lokigu unu
solan figureton (kun malĝoja pozo).
Demando por lernantoj: kion vi vidas?
Kolektu respondojn kaj kune kun la lernantoj
kunligu ilin kun la nocio ĉikano.
Ekspliku al la lernantoj, ke hodiaŭ temas pri
specifa speco de ĉikano kaj tiun ili nun devos
deĉifri.
Lernantoj provas el unuopaj, traĵetitaj literoj
komponi la esprimon reta ĉikano. Se tio estus
tro malfacila por la klaso, ludu anstataŭ tio la
Pendumiton.
En ĉiu kazo aperu sur la tabulo la esprimo
reta ĉikano.

komuna
diskuto

10-12 etaj figuroj (ekz.
el infana konstruludo)
surgluaj paperetoj sur
kiuj troviĝas po unu
litero el la esprimo reta
ĉikano

Reta ĉikano -
pupteatro
kun lernantoj
(parto 1)

30 min ekhavi imagon
pri tio kio estas
reta ĉikanado
interparolo kun
alterno de roloj
(viktimo,
atakanto,
preteriranto...)
prezenti
teatraĵon
ellaboritan en
etaj grupoj
proponi
konkretajn
solvojn

Lernantoj ludas sian propran teatraĵon
Dividu la klasanojn al 5 grupoj

Grupo 1: ĉ. 10 lernantoj
Grupo 2: 3-4 lernantoj
Grupo 3: 3-4 lernantoj
Grupo 4: 3 lernantoj
Grupo 5: 3 lernantoj

Lernantoj ricevas kartetojn kun la unuopaj
scenoj kiujn ili ekzercu.
Tempo por ekzercado: ĉ. 15-20 minutoj

Alternarnativo al ludado:
Videaĵo "Venĝo" (slovake: Pomsta)
(www.sheeplive.eu)

laboro en
grupetoj /
komuna
diskuto

manpupoj kaj aliaj
bezonataĵoj

http://www.sheeplive.eu/


La instru-unuo 2 (45 minutoj)
Temo/etapo
de instruado

Tempa
amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj

Antaŭ
komenciĝo de
instruado

kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn
el koridoro en la klasĉambron.

Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos
nur dum tria instruhoro.

gluaĵoj kun piedspuroj

Reta ĉikano -
pupteatro
kun lernantoj
(parto 2)

30 min ekhavi imagon
pri tio kio estas
reta ĉikanado
interparolo kun
alterno de roloj
(viktimo,
atakanto,
preteriranto...)
prezenti
teatraĵon
ellaboritan en
etaj grupoj
proponi
konkretajn
solvojn

Lernantoj ludas sian propran teatraĵon
Post mallonga ekzercado unu grupo
post la alia prezentas sian scenon.
Poste la klasanoj diskutas pri tio, kiel
sentis sin la unuopaj partoprenantoj kaj
kion tiuj povintus fari alimaniere.

laboro en
grupetoj /
komuna
diskuto

manpupoj kaj aliaj
bezonataĵoj

Kio estas reta
ĉikano?

15 min altigi konscion pri
la nocio kaj la temo

Ekspliko de la nocio helpe de mensomapo
kaj de buntaj surgluaj paperetoj

Sur la tabulo jam legeblas la esprimo
reta ĉikano.
Por akiri pli precizan difinon necesas
ekspliki al la lernantoj, ke tio, kion ili
nun spektis/ludis, estas nomata reta
ĉikano = ĉikanado per interreto.
Demandu nun pri tio, kion precize tiu
esprimo povas signifi kaj ĝustajn nociojn
el la respondoj de la lernantoj notu sur
la surgluajn paperetojn.

interparolo
en la rondo
ideoserĉado
en la rondo
kreita per
seĝoj

la esprimo reta ĉikano
skribita sur la tabulo,
surgluaj paperetoj, dika
skribilo kaj magnetoj



La instru-unuo 3 (45 minutoj)
Temo/etapo
de instruado

Tempa
amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj

Antaŭ
komenciĝo de
instruado

kapti atenton Gluu sur la plankon piedspurojn gvidantajn el
koridoro en la klasĉambron.

Tamen ne komentu tion. Ekspliko venos
nur dum tria instruhoro.

gluaĵoj kun piedspuroj

Ripetado 5 min klarigi enhavon de la
nocioj

Ripeto de la plej gravaj aferoj rilatantaj al la
nocio reta ĉikano

Demandu la lernantojn pri la plej gravaj
aferoj de la lasta instru-unuo, ĉefe tiujn
kiuj rilatas al difino de la nocio reta ĉikano

interparolo

Diferenco
inter ĉikano
kaj reta
ĉikano

10 min altigi konscion pri la
nova speco de ĉikano
kaj pri ĝiaj vastaj
sekvoj

En kio nun konsistas la diferenco?
Klare ekspliku al la lernantoj, kiel la
"ordinara" ĉikano diferenciĝas de la
interreta, sed ankaŭ kiuj estas iliaj
komunaj trajtoj

eksplikado
de
instruisto

Komune serĉi
ekzemplojn

10 min trovi kunligon kun la
propra ĉirkaŭaĵo

Ni demandas pri ekzempoj de ĉikano kaj/aŭ
reta ĉikano:

Demandu la lernantojn, ĉu ili jam ion tian
mem travivis aŭ ĉu ili konas iun, al kiu tio
okazis.
Kiel sentis sin tiu persono?

interparolo

La spuroj
postlasataj de
vi en interreto

20 min veki konscion pri tio
kiel oni umas pri la
propraj privataj
datumoj

Pri tio mi atentu en interreto...
Parolu nun pri la piedspuroj de la
komenco de la leciono. Instigu komparon
de ili kun spuroj postlasataj en la reala kaj
la virtuala mondoj.
Priparolu kun la lernantoj kondutregulojn
en interreto kaj notu ilin en la piedspurojn.

grupa
priparolo



La instru-unuo 4 (45 minutoj)
Temo/etapo
de instruado

Tempa
amplekso Celoj Enhavo de lernomaterialo (kio?) Formo Teknikaĵoj/materialoj

Neniu ŝanco
por reta
ĉikano

30 min sumigi rezultojn kaj iliaj
utilon por ĉiuj

Komuna kunmeto de kondutreguloj en
klasĉambro:

Sumigu kune kun la lernantoj la plej
gravajn novajn sciojn kaj skribu ilin
sur la preparitan afiŝon
Ĉiujn punktojn gluu sur la afiŝon kun
la surskribo Reta ĉikano - tio ne povas
okazi ĉe ni!
Sekve pendigu la afiŝon en videbla
loko en klasĉambro

komuna
interparolo
/ diskuto

bunta plakato A2,
aspektanta kiel profilo
ĉe iu socia reto

Retrokuplado 10-15 min Taksado de la instru-unuo fina interparolo
Demandu la lernantojn, ĉu la
instruhoro plaĉis al ili, kio estis tre
bona kaj kio malpli multe plaĉis al ili.
Notu la respondojn en la
antaŭpreparitan formularon.

grupa
priparolo

kopio de demandaro
plenigenda de
instruisto

Kaze de restanta tempo (didaktika rezervo)
Atentigo: Jena ekzerco ne devas esti taŭga por ĉiu klaso.

Bone pripensu, ĉu viaj klasanoj estas jam sufiĉe maturaj por tiu ĉi ekzerco, ankaŭ ĉu la kolektivo estas taŭga!

La tunelo de
ofendo

10-20 min rea eniĝo en la sentojn
de la viktimoj, sed
ankaŭ de la ĉikanintoj
plifortigo de socialaj
kompetencoj → sento
de respondeco pri aliaj
homoj

La tunelo de ofendo:
Ni petas lernantojn skribi sur karteton
ajnan insulton
La lernantoj kreas tunelon, tra kiu
paŝos ĉ. 5 volontuloj. La aliaj dume
superŝutos ilin per la elektitaj
insultoj.
Reflektado de la okazaĵo kaj de sentoj

laboro en
grupoj

kartoj kun glubendo kaj
dikaj skribiloj (po unu
por ĉiu lernanto)



Metodaj rimarkoj
Por tiu ĉi instru-unuo estas rekomendinde aranĝi seĝojn en la cirklon. Tio signalu al lernantoj ke la hodiaŭa temo ne apartenas al la kutime pritraktataj
temoj en instruado kaj plialtigu ĝian valoron por ili. La instru-unuo baziĝas precipe sur la aktiva partopreno de lernantoj. Lernantoj ne ricevas de
instruisto la tutan materialon, sed ili kunkreos ĝin per sia aktiva partopreno. Dum la instruhoro ili povas daŭre kontribui per la propraj spertoj, ideoj kaj
opinioj. La formo de organizita kunlaboro kaj ripetiĝantaj diskutoj ankaŭ subtenas evoluon de socialaj lertoj kiel kapablo labori en teamo, solvado de
konfliktoj kaj kunsento.

1. Enkonduko en la temon

2. Pupteatraĵo

Rakonto: La malbenita foto
Laŭtlegu instruisto:
Maria estas gaja knabineto kiu vizitas la 3-an/4-an klason de la lernejo „Mi fartas bone“. Ŝi estas tre lerta lernantino kaj havas multajn amikojn
kun kiuj ŝi ĉiam ŝatas ludi. Sed unu tagon okazas io tute stulta...

Komence de la instruhoro bildigu helpe de etaj figuroj (ekz. el porinfana konstruludo) tipan scenon
de ĉikanado. En la mezon de la cirklo kreita per seĝoj metu ĉ. 10 etajn figurojn kaj aranĝu ilin en
eta aro. Iom apude lokigu unu izolitan figureton kun malĝoja pozo kaj, se eblas, ankaŭ kun malĝoja
mieno (vi povas pentri sur la figuron la vizaĝon).

Unue demandu la lernantojn, kion ili vidas meze de la cirklo. Kolektu diversajn rspondojn kaj
direktigu ilin laŭbezone al la sentoj de la izolita figuro. Kaze de la lernantoj ne divenas la nocion
ĉikano mem, direktigu ilin al ĝi per celitaj demandoj.

Sekve ekspliku al ili, ke hodiaŭ temos pri specifa speco de ĉikano, kiun ili nun deĉifru. Por tiu ĉi celo
dismetu mezen en la cirklon la unuopajn literojn de la esprimo reta ĉikano.

Lasu la lernantoj komponi la serĉatan esprimon. Se necesas, helpu al ili. Post kiam ili ĝuste solvas
la enigmon, firmigu la literojn sur magnetan tabulon. Se tio estus tro malfacila por la klaso, ludu
anstataŭ tio la Pendumiton (vidu www.wikipedia.org).

En ĉiu kazo aperu sur la tabulo la esprimo reta ĉikano.

Dividu la lernantojn en 5 grupojn:

Gr. 1: min. 10 personoj: Maria (ĉefrolo) / Gasparo / 2-3 amikinoj (Franciska, Lea, Suzana) /
Ana / 3-4 aliaj lernantoj
Gr. 2: 3-4 personoj: Maria / 2-3 knabinoj
Gr. 3: 3 personoj: Maria / patrino / Ana
Gr. 4: 2 personoj: Maria / patrino
Gr. 5: 3 personoj: Maria / patrino / Ana

Sekve disdonu en la grupojn jenajn kvin scenopriskribojn kaj ankaŭ korbon kun la koncerna nombro
de pupoj kaj kun bezonata materialo (vidu la priskribon en ĉiu sceno).

Atentigo: La roloj de rakonto povas esti
adaptitaj la tio, kiajn pupojn vi havas je
dispono! Tre bone taŭgas manpupoj
prezentantaj rolulojn el infanrakontoj.
Kiel alternativo taŭgas fingropupoj aŭ
pentritaj figuretoj alfiksitaj al bastonetoj.

La sceno 1 - Tia stulta lernotago
Rakontanto:
Ĉiuj el la klaso 3a ĝojas. Hodiaŭ ili ne havas lecionon de matematiko, kaj anstataŭ tio zorgos
pri ili la ŝatata instruistino s-ino Gaja. Ĉar hodiaŭ estas tre bela vetero, ili iras eksteren en la
lernejan korton. Maria kaj ŝiaj amikoj ludas kun pilko kaj tiam tio okazas...

Aktoroj:

Maria kaj ŝiaj amikinoj ludas kun pilko. Ili multe ridas kaj folas.
Subite Maria stumblas kaj falas per la vizaĝo en grandan flakon.
Ĉiuj ridas. Nur Ana ne.
Maria ekploras.
Gasparo prenas sian poŝtelefonon kaj fotas ŝin.
Maria kuras en la konstruaĵon por lavi sian vizaĝon.

Por tio vi bezonas:

7-10 manpupoj: Maria, Gasparo,
2/3 amikoj kaj aliaj lernantoj
telero kun malseka sablo
pilko por ludo
poŝtelefono kun fotilo

La sceno 2 - Survoje hejmen
Rakontanto:
Maria estas feliĉa ke la lerneja tago fine finiĝis. Nun mi rapidu hejmen, ŝi pensas, kaj forgesu la
tagon.

Aktoroj:

Maria iras hejmen. Kaj ŝi multe ĝojas ke la instruado finiĝis. Mi ankoraŭ rapide telefonu al
panjo ke mi estas survoje.
Sed kio estas tio? Unu mesaĝo de Gasparo: Sal ploraĉemulino. Hodiaŭ vi aspektis tiel
stulte, hahaha…
Ho ne, pensas Maria. Mi tute ne rimarkis ke Gasparo faris foton. Li ankoraŭ bedaŭros
tion!
Survoje ŝi renkontas ankoraŭ Franciska kaj ŝiajn amikinojn el la 4-a klaso. Ili tute stulte
primokas Maria. Maria ne komprenas kio okazas.

Por tio vi bezonas:

5 manpupoj Maria, Franciska kaj
2-3 amikinoj
poŝtelefono kun fotilo

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


Post kiam la lernantoj ricevas siajn scenopriskribojn, ili povas dum 10-15 minutoj ekzerci la scenojn. Sekve ĉiu grupo prezentas sian scenon antaŭ la
klasanoj.

Post ĉiu sceno faru mallongan paŭzon kaj parolu kun la lernantoj pri tio, kiel sentis sin la unuopaj roluloj kaj kion ili povintus fari alimaniere.

Post la lasta sceno vi povas peti la lernantojn ludi la teatraĵon ĝis la fino, event. diskuti komune.

Alternativo: Anstataŭ la pupteatraĵo vi povas prezenti la filmeton "Pomsta" (Venĝo) ĉe http://www.sheeplive.eu/ kaj sekve paroli kun la lernejanoj pri
okazaĵoj en la filmo kaj pri sentoj de la roluloj.

3. Difino de la nocio
Füllen Sie gemeinsam mit den SchülerInnen den Begriff Cybermobbing mit Leben. Sammeln Sie dafür mit den SchülerInnen aussagekräftige Begriffe.
Schreiben Sie diese auf bunte Metaplankarten und heften Sie diese mind-map-artig an die Tafel. Geben Sie Ihren jungen SchülerInnen Hilfestellung, in
dem Sie ihnen den Hinweis geben, das Puppentheaterstück zu Hilfe zu nehmen. Denn darin wurde der Begriff gut beschrieben.

Cybermobbing, was ist das jetzt genau?

La sceno 3 - Finfine hejme
Rakontanto:
Maria demandas panjon ĉu ŝi rajtas uzi komputilon por babili kun amikinoj...

Aktoroj:

Maria venas al komputilo kaj malfermas retan babilejon. Ŝi volas unue babili kun Liza.
Sed kio estas tio? Liza ne plu estas en ŝia listo de kontaktoj.
Maria ekscitite serĉas plu, sed Liza ne troveblas, nek Lea.
Maria estas malĝoja. Kio okazas? ŝi diras.
Tiam subite venas mesaĝo de Ana: Sal, Maria, kiel vi fartas? Ĉu ĉio estas denove en
ordo?
Maria ĝojiĝas kaj tajpas: Mi fartas tute bone. Mi provas ne plu pensi pri tio, kio okazis.
Ana respondas: Tion mi bone komprenas. Ĉu ni ankoraŭ hodiaŭ iru en glaciaĵejon?
Ho, jes, volonte! tajpas Maria. Mi tuj venos al vi.
Kaj ŝi elsalutas el la babilejo.

Por tio vi bezonas:

2 manpupoj: Maria, Ana
2 komputiloj

La sceno 4 - Ĉu la malbela tago tamen bone finiĝos?
Rakontanto:
Maria estas ĝojega. La posttagmezo kun Ana estis bonega. Sed poste ŝi rememoras ke Liza kaj
Lea ne plu troviĝis en la babilejo. Kio okazis ĉi tie? Mi devas ree uzi komputilon, pripensas
Maria...

Aktoroj:

Maria ŝtelire venas al la komputilo kaj malfermas sian profilon en lernejana reto ĉe la
retpaĝo de la lernejo.
Sed kion ŝi ekvidas tie! Gasparo publikigis la hodiaŭan foton ĉie ajn.
Ho NE! diras Maria. Nun ĉiu povas vidi tion. Kaj kiel malbelajn aferojn ĉiuj tajpis tien, eĉ
Liza kaj Lea. Tie legeblas: Ha ha! Vidu la malbelan kotan vizaĝon ☺ Tion meritas la
strebaĉulino!
Maria amare ekploras kaj rapide denove elsalutas.
En la ĉambron venas la panjo kaj demandas kio okazas. Sed Maria diras: Nenio, ĉio estas
en ordo.

Por tio vi bezonas:

2 manpupoj: Maria, panjo
unu komputilo

La sceno 5 - La sekvan matenon
Rakontanto:
Maria ploras ĝis ekdormo kaj dum la tuta tempo ŝi pensas pri la morgaŭa tago. Kio estos...

Aktoroj:

Maria ellitiĝas kaj rigardas sian poŝtelefonon: Ho, unu nova mesaĝo en nia klasa
diskutejo. Eble forfalas hodiaŭ iu fako. Mi devas tuj kontroli,, diras Maria.
Ŝi laŭte legas: Hej, homoj, aliĝu al la grupo ‚Maria la malbela kota vizaĝo. Estos amuze.
Franjo
Maria sidas plorante sur la lito.
Jen venas la panjo en la ĉambron. Kun zorgoj ŝi diras: Manjo, nun vi rakontu al mi, kio
okazis!
Maria ĉion rakontas al la panjo. Tiam eksonas sonorilo kaj al la pordo venas Ana: Maria,
mi trovas tute stulta tion, kio nun okazas...

Por tio vi bezonas:

3 manpupoj: Maria, panjo, Ana
poŝtelefono kun fotilo

http://www.sheeplive.eu/


4. Diferenco inter ĉikano kaj reta ĉikano
Ziehen Sie anschließend einen deutlichen Strich durch das Wort Cybermobbing und teilen Sie es so in die Worte CYBER und MOBBING. Erklären Sie nun
die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen Mobbing und Cybermobbing. Benennen Sie auch Gemeinsamkeiten.

— Daŭrigo de: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Sprechen Sie bei Bedarf ganz kurz die rechtliche Situation in Ihrem Land an. In der Regel gibt es kein Gesetz, dass Cybermobbing an sich unter Strafe
stellt. Es können aber Teilaspekte des Cybermobbing vom Gesetz her unter Strafe stehen (z.B. die Erpressung).

Reta ĉikano
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interreto
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minaci
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primoki
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Reta ĉikano

aperigi / plusendi videaĵojn, fotojn

interreto
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sociaj retoj

minaci

malkovri privatajn informojn
primoki
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Mobbing
gibt es schon immer, aber hier standen sich die Parteien gegenüber („face to
face“)
Opfer und Täten sind klar definiert
Zwischen Opfer und Täter besteht ein physisches u./o. psychisches
Ungleichgewicht
der involvierte Personenkreis ist überschaubar
es gibt „Ruhephasen“ (z.B. zu Hause, fern von der Schule)
Reaktionen des Opfers sind direkt sichtbar

Cybermobbing
relativ neue Erscheinung, bedingt durch den rasanten Vormarsch der neuen
Medien
das Mobbing findet nicht von Angesicht zu Angesicht statt, sondern über
moderne Kommunikationsmittel (Internet oder Handy)
wesentlich einfache, schnelle und weitläufige Verbreitung von Informationen
unüberschaubarer Personenkreis ist involviert
es hört nicht an der Haustür auf, sondern verfolgt das Opfer bis ans Bett
einmal eingegebene Daten können dauerhaft im Netz gespeichert sein
Täter können anonym handeln
Reaktionen des Opfers nicht direkt sichtbar
auch das Opfer kann sein Gegenüber nicht sehen, um ggf. beurteilen zu
können, ob hinter dem Ganzen eigentlich nur ein „Versehen“ steht (Bsp.:
Täter wollte mit versendeten Bild keine große Welle an Kommentaren
lostreten)

Gemeinsamkeiten
findet über einen längeren Zeitraum statt
meist beabsichtigtes Beleidigen, Bloßstellen,
Bedrohen usw.
Opfer und Täter kennen sich oftmals
in der Regel entwickelt sich aus einer anfänglichen
Unstimmigkeit ein massives Gebilde
(zwischenmenschliche Konflikte/Differenzen liegen
diesem nicht selten zu Grunde)
für den Täter stellt sein Opfer ein Ventil zum Abbau
seiner Aggressionen dar („ich bin der Boss“)
Bystander trauen sich oftmals nicht einzugreifen
aus Angst, selbst zum Opfer zu werden oder sie
wissen nicht, wie sie reagierten sollten bzw. fühlen
sich gar nicht erst angesprochen (schauen weg)
Mögliche Folgen für das Opfer: Schulangst,
Schlafstörungen, Abbau des Selbstvertrauens,
Gedanken und ggf. auch Umsetzung des Suizids

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


Die rechtliche Situation in Deutschland (Hintergrundinformationen):
Was sagt das deutsche Gesetz?

Derzeit gibt es noch kein Gesetz, das Cybermobbing als Tatbestand direkt bestraft. Das bedeutet aber nicht, dass es keine rechtlichen
Konsequenzen für dieses Handeln gibt. Einzelne Aspekte der verschiedenen Cybermobbing-Handlungen bieten die Möglichkeit, rechtliche
Maßnahmen zu ergreifen. Dazu muss aber im Vorfeld geklärt werden, ob das Mobbing öffentlich oder geschlossen stattfindet.

— Daŭrigo de: www.klicksafe.de

5. Ekzemploj de reta ĉikano
Demandu la lernantojn, ĉu ili konas ekzemplojn el sia proksima ĉirkaŭaĵo. Ĉu inter viaj amikoj/konatoj estas iu tia (ekz. en klaso, lernejo)?

Post tio venu al la rakonto, reago de aliaj kaj sentoj de partoprenintoj. Sed estu atentemaj, la lernantoj estas ankoraŭ tre junaj. Ne timigu ilin.

6. La tunelo de ofendo (nur se restas tempo)
Por tiu ĉi celo ni petas la lernejanojn, ke ili skribu sur karteton (kun surgluita bendo) ajnan instulton. Post kiam ĉiu finskribas sian vorton, ĉiuj klasanoj
(krom 5 volontuloj) kreas tunelon. Je ordono de instruisto kvin volontuloj trairas la tunelon kun la antaŭenstreĉitaj manoj, dum aliaj superŝutas ilin per
la elektitaj fivortoj kaj surgluas sur ilin la kartetojn.

Post la ekzerco pripensu kun la lernejanoj tion kio okazis. Unue demandu kvin volontulojn, kiel ili sentis sin dum la sceno, poste demandu pri la samo la
"atakantojn".

7. La spuroj postlasataj de vi en interreto
Priparolu nun la piedspurojn de la komenco. Demandu kion la spuroj povus signifi. Instigu la lernejanojn al komparado de la spuroj en la reala vivo kun
la spuroj postlasataj de ni en la virtuala mondo. → en ambaŭ kazoj restas post ni spuroj kiuj foje estas tre malfacile forigeblaj!

Rilate al tio diskutu pri kondutoreguloj en interreto: pri kio ni atentu kiam iu petas de ni privatajn datumojn, kiam ni alŝutas fotojn en la reton ktp.

8. Starigi regulojn en klasĉambro

9. Demandaro
Ĉiam utilas por sekva laboro sumigi fine la instruhoron. Doni al la lernantoj demandojn el jena demandilo kaj notu en koncizaj punktoj iliajn respondojn.

öffentlich

Videos und/oder Bilder werden ohne Zustimmung des Betroffenen
veröffentlicht
→ Verletzung des Persönlichkeitsrechts und des Rechts am eigenen Bild
Beleidigungen oder Verbreitung von Lügen in Sozialen Netzwerken, Foren
usw.
→ Unterlassungsanspruch geltend machen oder Strafanzeige wegen
Verleumdung/übler Nachrede stellen

geschlossen

Anhaltende Beleidigungen/Belästigungen über E-Mails, Instant Messenger
oder SMS
→ hier kann unter Umständen das Anti-Stalking-Gesetz in Kraft treten.

Allgemein gilt:

Drohung, Erpressung oder Nötigung sind Straftaten! Es spielt dabei keine Rolle,
welches Medium dafür eingesetzt wird und ob es öffentlich oder geschlossen
stattfindet. Diese Vorfälle sollten unverzüglich den Eltern, Lehrern und v.a. der
Polizei gemeldet werden.

Kolektu komune regulojn pri konduto en klasĉambro kaj fine
de la instruhoro pendigu la liston en videbla loko. Metu la
antaŭpreparitan murafiŝon (vidu sube) kun la titolo Reta
ĉikano - tio ne povas okazi ĉe ni! sur la tablon meze de la
rondo. Sumigu kune kun la lernantoj la plej gravajn konojn el
la leciono kaj skribu ilin sur la murtapiŝon. Fine de la
instruhoro ĉiuj lernantoj subskribu la murafiŝon, kaj kune
pendigu ĝin en la klasĉambro.

Reta ĉikano - tio ne povas okazi ĉe ni!

Foto de la klaso

Mi aliĝas:

Nomo de
lernanto
Nomo de
lernanto
...

La klaso 3A

Bazlernejo .................

Ni zorgeme pritraktas niajn privatajn datumojn!

Miaj datumoj (adreso, telefonnumero, retpoŝt-
adreso) apartas al mi
Mi publikigas en interreto neniujn primokajn fotojn
Mi havas nur tiujn amikojn, kiujn mi konas ankaŭ en
la reala vivo

Ni estas kontraŭ reta ĉikanado!

Ni kondutas unu al la alia amikece kaj
respektoplene!
Kiam iu estas ĉikanata, ni helpas al li...

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




Ni demandas pri via opinio
Tia instruado interesis nin:

Pri tio ĉi ni ne forgesos ankoraŭ longe:

Pri tio ĉi ni ekde nun bone atentos:

Plej multe ni ŝatis:

Malplej interese estis por ni:

Notoj:



Protokolo
pedagogo plenigu

Kiel vi ĝenerale taksas konsiston de la instru-unuo?

Komento:

Kiel vi taksas la donitan materialon? mi uzis la tutan
materialon

mi devis multe ŝanĝi la
strukturon

mi tute ne uzis la
materialon

Komento:

Ĉu la lernantoj sukcese plenumis la taskojn?

Komento:

Ĉu la lernantoj interesiĝis pri la instruado dum la
tuta tempo?

Komento:

Kiujn ŝanĝojn en la koncepto vi bonvenigus? Bonvolu skribi konkretajn ekzemplojn.

Bonvolu sumigi rezultojn de la retrokuplado de la lernantoj:

Nomo de lernejo:

Lerneja jaro:

  

 

Tiu ĉi projekto estas financita per subteno de Eŭropa Komisiono. Tiu ĉi publikaĵo respegulas nur vidpunkton de la aŭtoro, pro tio la Komisiono ne povas esti respondeca pri ajna
uzado de informoj, kiuj aperas ĉi tie.
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http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/

	Por pedagogoj en ĉiutaga lerneja vivo - 9-10-jaraĝaj lernejanoj
	Bazaj informoj
	Kialo por okupiĝi pri la temo
	Ĝeneralaj informoj pri reta ĉikano
	Die wesentlichen Unterschiede zum „einfachen“ – Face to Face-Mobbing
	Ursachen und Motive von Cybermobbing

	Informoj kaj faktoj pri reta ĉikano
	Kiberĉikanado en Germanio
	Gibt es jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der schon mal im Internet oder übers Handy fertig gemacht wurde?

	Cybermobbing im europäischen Vergleich
	Online- und Offline-Mobbing im europäischen Vergleich


	Instruaj celoj
	Planado de instruhoro
	La instru-unuo 1 (45 minutoj)
	La instru-unuo 2 (45 minutoj)
	La instru-unuo 3 (45 minutoj)
	La instru-unuo 4 (45 minutoj)

	Metodaj rimarkoj
	1. Enkonduko en la temon
	2. Pupteatraĵo
	Rakonto: La malbenita foto
	La sceno 1 - Tia stulta lernotago
	La sceno 2 - Survoje hejmen
	La sceno 3 - Finfine hejme
	La sceno 4 - Ĉu la malbela tago tamen bone finiĝos?
	La sceno 5 - La sekvan matenon

	3. Difino de la nocio
	4. Diferenco inter ĉikano kaj reta ĉikano
	Mobbing
	Gemeinsamkeiten
	Cybermobbing
	Die rechtliche Situation in Deutschland (Hintergrundinformationen):

	5. Ekzemploj de reta ĉikano
	6. La tunelo de ofendo (nur se restas tempo)
	7. La spuroj postlasataj de vi en interreto
	8. Starigi regulojn en klasĉambro
	Reta ĉikano - tio ne povas okazi ĉe ni!

	9. Demandaro

	Ni demandas pri via opinio
	Protokolo


