Pomoc pre pedagógov - 5. – 6. ročník
Základné údaje

Typ školy:
Rozsah hodín
Potreby:

všetky typy škôl
6 vyučovacích jednotiek po 45 minút
trieda s dostatkom miesta na prácu v malých skupinách, počítač a
projektor, prípadne aj prístup na internet, videoklipy

Dôvod, prečo sa téme venovať
Mladí si často neuvedomujú, aké škody môžu spôsobiť zverejnením upravených fotografií či videí na internete,
ani aké pocity vyvolajú u obete zraňujúce či výhražné správy. Pre nich je to často iba forma zábavy, ako sa
pomstiť učiteľom napríklad za zlú známku, alebo ako nahnevať spolužiaka.
— Zdroj:: www.klicksafe.de
Deti a mládež s čoraz väčším nadšením objavujú stále nové a nové digitálne zariadenia. Už si bez nich takmer nevedia predstaviť život. A hoci digitálne
médiá ponúkajú množstvo pokrokových a tým pozitívnych aspektov, skrývajú aj nebezpečenstvá. Na jednej strane má mládež radosť z jednoduchej a
rýchlej výmeny informácií, zo šírenia informácií a stálej dostupnosti, na druhej strane práve tieto pozitíva umožnili vznik vážneho problému,
kyberšikany.
V rámci prevencie tohto fenoménu boli vytvorené tieto vyučovacie materiály.
Pomocou názorných príkladov z reálneho sveta, z každodenného života detí/mládeže, sa žiaci môžu oboznámiť s témou kyberšikanovania. V
skupinových úlohách spoznajú rôzne stránky a pohľady na túto tému a učia sa správaniu a pravidlám, ktoré im pomôžu aj v reálnom živote.

Všeobecné informácie o kyberšikane
Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie,
kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme
zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych
informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných
komunikačných prostriedkov - trvajúce spravidla dlhší čas.
Kyberšikanovanie prebieha buď na internete (napr. cez emaily, čet, cez videá na internetových portáloch ako
YouTube, na sociálnych sieťach), alebo cez mobilný telefón
(napr. cez aplikácie ako WhatsApp či obťažujúce volania).
Páchateľ - ktorého voláme aj agresor - koná často
anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útoky prichádzajú.
Práve pri kyberšikane medzi deťmi a mládežou sa obeť s
agresorom väčšinou pozná aj v "reálnom" svete. Takmer
vždy majú obete podozrenie, kto sa môže skrývať za týmito
útokmi. Kyberšikana spravidla pochádza od ľudí v našom
blízkom okolí - zo školy, mestskej štvrte, z našej dediny či
komunity. Prípadov, kedy sú do šikanovania zapojené úplne
cudzie osoby, býva menej.

Dôležité rozdiely oproti "obyčajnej" šikane tvárou
v tvár
Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a
nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma
žiadne takzvané nové médiá).
Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer
nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií.
Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita
im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často
výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.
Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať aj
medzi rovesníkmi (spolužiakmi), aj medzi rôznymi vekovými skupinami (žiakučiteľ).
Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď
nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ
spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil.

Príčiny a motívy kyberšikany
Spúšťače a motívy pre kyberšikanu bývajú rôzne. Ich korene často
siahajú ďalej do minulosti alebo bývajú prejavom narušenej komunikácie
a nedostatku empatie.
uvoľnenie napätia (ventil pre potláčanú agresivitu)
uznanie (napr. získať si povesť niekoho, kto je "cool")
demonštrácia moci (ukázať, kto je silnejší)
strach (strach zo zlyhania alebo strach, že sa páchateľ sám môže
stať obeťou)
nuda (nenaplnený voľný čas)
posilnenie pocitu spolupatričnosti (často v skupinách v duchu
motta "spolu sme silní")
interkultúrne konflikty
konflikty v triednom kolektíve (ani mimo triedy nie sú "bifľoši"
chránení pred výsmechom ostatných)
menia sa priateľstvá (z pôvodne najlepších kamarátov sa stanú
rivali)
zmeny v triednom kolektíve (noví spolužiaci, nové zloženie
triedy)
neželané zverejňovanie osobných informácií (deti a
dospievajúci si často neuvedomujú, aké dôsledky má ich konanie.
Niektorí zverejňujú cudzie osobné údaje či intímne fotografie/videá,
ktoré by mali radšej ostať skryté, bez akýchkoľvek zlých úmyslov)
(porovnaj: www.klicksafe.de)

Údaje a fakty o kyberšikane
Reprezentatívne údaje k frekvencii výskytu kyberšikany z nemeckej štúdie JIM a európskej online ankety EU Kids.

Kyberšikana v Nemecku
Štúdia JIM výskumného ústavu Südwest (2013)
od roku 1998 reprezentatívne výskumy o zaobchádzaní 12- až 19-ročných s médiami a informáciami
Fakty z oblasti kyberšikany:
12 % mladých používajúcich internet uviedlo, že už o nich niekto na internete šíril nesprávne alebo urážlivé informácie (predovšetkým 1415-roční a 16-17-roční s 16 percentami a žiaci hlavnej školy s 20 percentami, žiaci reálky 17 %, gymnázia 7 %).
12.5 % opýtaných uviedlo, že niekto bez ich súhlasu zverejnil na internete fotografie a videá, na ktorých boli v trápnych situáciách, alebo
ktoré ich urážali.
32 percent pozná vo svojom okolí niekoho, koho cez internet, príp. cez mobil šikanovali (12-13 rokov: 14 %, 14-15 rokov: 31 %, 16-17
rokov: 35 %, 18-19 rokov: 32 %).
32 percent vo svojich odpovediach uviedlo, že má medzi známymi niekoho, kto už bol niekedy šikanovaný cez internet.
7 percent mladých používajúcich internet sa sami stali obeťou kyberšikany (12-13 rokov: 5 %, 14-15 rokov: 9 %, 16-17 rokov: 8 %, 18-19
rokov: 5 %). Spomedzi nich tvorili väčšiu časť dievčatá, chlapcov bolo menej.

Poznáš vo svojom okolí niekoho, kto už bol niekedy šikanovaný cez internet alebo cez mobil?

Kde?
v komunite: 23 %
na čete: 6 %
cez mobil: 5 %
vo fóre: 2 %
inde: 1 %
— Zdroj: JIM 2013, údaje sú v percentách
Mládež, informácie, (multi)médiá. Základná štúdia o tom, ako 12- až 19-roční v Nemecku využívajú médiá. Vydal výskumný ústav Südwest. Stuttgart,
2013.
www.mpfs.de

Kyberšikana v európskych krajinách
Online štúdia EU Kids (2011)
Reprezentatívna európska anketa s 25 000 respondentmi vo veku 9 až 16 rokov o tom, aké majú skúsenosti s kyberšikanou.
6 percent opýtaných detí a mladistvých z celej Európy potvrdilo, že sa za posledných 12 mesiacov stretlo s kyberšikanou buď ako obeť,
alebo ako agresor.

Online a offline šikana v európskych krajinách
Krajiny EÚ (%)

Šikana

Kyberšikana

Otázky: Stalo sa ti za posledných 12 mesiacov, že ťa niekto urážal alebo sa k tebe správal hrubo, vulgárne? Stalo sa ti to niekedy za posledných 12
mesiacov na internete? Vzorka: všetky deti, ktoré používajú internet (EU Kids Online)
— Zdroj: www.klicksafe.de

Vyučovacie ciele

Žiaci
...sa naučia vnímať tému kyberšikany.
emotívnou formou spoznajú rozličné stránky kyberšikany
nadobudnú znalosti z mediálnych kompetencií (bezpečnosť a správanie na internete)
nadobudnú znalosti o formách, dosahu a dôsledkoch kyberšikany na škole a v domácom
prostredí
si nacvičia postupy, ako zvládnuť kyberšikanu
vypracujú pravidlá správania pre obete kyberšikany a ich spolužiakov
spoznajú, aký dôležitý je pocit sebavedomia, empatia a váženie si jeden druhého
spoznajú právne aspekty tohto trestného činu

Plánovanie hodiny
Vyučovacia jednotka 1 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto ako
koná?)

Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Obsah predmetu (čo?)

Forma

pred
začiatkom
vyučovania

2-3 min

Predstavenie témy

frontálne
vyučovanie

Vysvetlenie
pojmu
kyberšikana

10 min

Vysvetlenie pojmu za pomoci
obrázka na tabuli
Na tento účel nakreslíme
doprostred tabule oblak s
pojmom kyberšikana. Žiaci
formou brainstormingu vytvoria
myšlienkovú mapu.

Rozdiel
medzi
šikanou a
kyberšikanou

5-10
min

Žiaci porovnajú šikanu (tvárou v
tvár) a kyberšikanu a nájdu
rozdiely medzi nimi

Rozhovor

Ukážkový
film

5-10
min

Pozrieť si ukážkové video:

Video

Rozhovor
obrázok na
tabuli /
myšlienková
mapa s
brainstormingom

Očakávané
správanie
študentov

Činnosti
učiteľov

Pozitívne
prijatie
aktuálnej témy

Predstavenie

Možné
odpovede:
urážať,
vyhrážať sa,
vylúčiť,
zverejniť
súkromné veci,
internet,
mobil/smartfón,
ukazovať
foto/video,
sociálne siete

Podporné
otázky:
→ Kde a ako
prebieha?

Žiaci majú viac
skúseností,
prípadne
poznatkov, než
učiteľ očakával

Učiteľ
pristupuje k
príhodám
empaticky

Poznámka: Pozor, skontrolujte ešte pred

Médiá/materiály

tabuľa
príp. noviny

Učiteľ prehrá
video

PC, projektor,
videoklip

Prejsť k
emocionálnej
stránke filmu.
Pomocou
cielených
otázok
zaviesť
rozhovor na
spúšťače,
dôsledky a
reakcie, ktoré
kyberšikana
vyvoláva,
príp. môže
vyvolať u
obete či
prizerajúcich
sa.

príp. nápis na
tabuli

vyučovaním funkčnosť videa, pretože sa
môže stať, že bolo medzičasom zo
stránky zmazané!

Krátky film "Ukáž rešpekt - stop
kyberšikane!"
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
Alternatíva: "Bráň sa
kyberšikane"
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
"Nina sa pýta na kyberšikanu"
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Stop kyberšikane!!!
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

Analýza
filmu

15 min

Spracovanie obsahu filmu:
Spúšťače a dôsledky
kyberšikany, taktiež reakcie,
ktoré kyberšikana vyvoláva

Rozhovor

Neustále
urážky
Izolácia,
myšlienky
na
samovraždu

Vyučovacia jednotka 2 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto ako koná?)
Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Obsah predmetu (čo?)

Forma

Očakávané správanie
študentov

Činnosti
učiteľov

Opakovanie

5 min

Zopakovanie
najdôležitejšieho učiva z
prvej hodiny (najmä
definície pojmu)

Rozhovor

Aktívna účasť

Riadený rozhovor
s cielenými
otázkami

Vlastné
skúsenosti
žiakov

5 min

Pýtame sa na vlastné
skúsenosti zo života žiakov

Rozhovor

Rozpaky a neistota, veľká
ochota rozprávať

Poukázanie na
emocionálnu
stránku filmu
Vzbudenie
empatie

Fáza 1
Schopnosť
obetí a
prizerajúcich
sa reagovať

20 min

Nájdeme možnosti, ako
môžu obete či prizerajúci
sa (spolužiaci) reagovať

diskusia v
triede za
pomoci
rôznych
tvrdení

Žiaci sa musia vyjadriť k
jednotlivým tvrdeniam a
postaviť sa na jednu alebo
druhú stranu (napravo
alebo naľavo od čiary)

Učiteľ začne
pomocou tvrdení:
Žiaci sa musia
rozhodnúť
Žiaci musia
obhájiť svoj
názor

lano a rôzne
tvrdenia, výroky

Právne
hľadisko

15 min

Žiaci musia poznať aj
právnu stránku veci.
Začneme domnienkami potom pokračujeme
konkrétnymi "právami" a
"prečinmi".

skupinová
práca,
noviny;
alternatíva:
pýtame sa
právnika

Neistota, takmer
žiadny pocit krivdy
Prekvapivé poznatky

→ Je to dovolené?

fólia / projektor /
pracovný list

Objasniť právnické
otázky: skutková
podstata trestného
činu, právo na
ochranu podobizne

Začneme
rozhovor
otázkami na
právnickú
stránku veci.
Učiteľ
usmerňuje
skupinovú
prácu
→ táto úloha bude pokračovať v 3. vyučovacej jednotke

Médiá/materiály

Vlastné
skúsenosti žiakov

Vyučovacia jednotka 3 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto ako
koná?)

Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Obsah predmetu (čo?)

Právne
hľadisko

Činnosti učiteľov

Médiá/materiály

→ pokračovanie úlohy z 2. vyučovacej jednotky
15 min

Ukážkový
film

Forma

Očakávané
správanie
študentov

10 min

Žiaci musia poznať aj právnu stránku
veci. Začneme domnienkami - potom
pokračujeme konkrétnymi "právami"
a "prečinmi".

Film:
"Preklik - kyberšikana cez čet a
mobil"
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

skupinová
práca, noviny;
alternatíva:
pýtame sa
právnika

Neistota,
takmer
žiadny
pocit
krivdy
Prekvapivé
poznatky

→ Je to dovolené?
Objasniť právnické

fólia / projektor /
pracovný list

otázky: skutková
podstata trestného
činu, právo na ochranu
podobizne

Začneme
rozhovor
otázkami na
právnickú
stránku veci.
Učiteľ usmerňuje
skupinovú prácu

Video

Rozpaky neistota

Začne so žiakmi
analyzovať film na
základe doteraz
nadobudnutých
vedomostí

Video

Rozhovor

Aktívna účasť

Povzbudenie žiakov
vyjadriť svoj názor a
domnienky

tabuľa

Poznámka: Pozor, skontrolujte ešte pred
vyučovaním funkčnosť videa, pretože sa
môže stať, že bolo medzičasom zo stránky
zmazané!

Fáza 2

15 min

Analyzujeme obsah filmu podľa
rôznych kritérií (následky, dôsledky,
možnosti reakcie všetkých
zúčastnených)

Vyučovacia jednotka 4 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto ako koná?)

Obsah predmetu (čo?)

Forma

Očakávané
správanie
študentov

20 min

Skupinky žiakov spíšu
najdôležitejšie výsledky z
jednotlivých častí hodiny a
doplnia:
spôsoby, ako môžu
reagovať obete a
spôsoby, ako môžu
reagovať prizerajúci sa /
spolužiaci
čo by mal urobiť učiteľ
čo by mali urobiť rodičia

skupinová práca
(pri nej má
každá skupinka 3
minúty na každý
plagát/úlohu)

Žiaci spíšu na
pripravené plagáty
konkrétne možnosti,
čo robiť pri
kyberšikane

V prípade
potreby učiteľ
pomôže pri
hľadaní
výsledkov

plagáty

25 min

Žiaci odprezentujú svoje
plagáty o tom, čo môže v
prípade kyberšikany robiť
obeť, prizerajúci sa, učitelia a
rodičia

prezentácie

Prezentovanie
konkrétnych návrhov,
čo robiť

Učiteľ sleduje
prezentácie a
navrhne vyvesiť
plagáty v triede

prezentácie

Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Zhrnutie
výsledkov

Prezentácia

Činnosti
učiteľov

Médiá/materiály

Vyučovacia jednotka 5 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto
ako koná?)

Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Krátke
zhodnotenie

Kreatívne
vymýšľanie
aktivít

Očakávané
správanie
študentov

Činnosti
učiteľov

Obsah predmetu (čo?)

Forma

10 min

Zhodnotenie najdôležitejšieho a najpôsobivejšieho
učiva z predchádzajúcich vyučovacích jednotiek.
Dovysvetľujú sa otázky, ktoré ešte ostali
neobjasnené.

Rozhovor

Aktívna
účasť

Podnieti
otázkami
žiakov k
rozhovoru

35 min

Žiaci vymyslia aktivitiy proti kyberšikane na svojej
škole

práca v
skupinách

Zbieranie
nápadov aktívna
účasť

Učiteľ
podporuje
nápady

Médiá/materiály

plagáty

Vyučovacia jednotka 6 (45 minút)
Metodické pokyny (Kto ako koná?)

Téma/fáza
vyučovania

Časový
rozsah

Obsah predmetu
(čo?)

Prezentácia
pred vedením
školy

20 min

Prezentácia kreatívnej
fázy

Diskusia

15 min

Diskusia s vedením
školy, ako presadiť
nápady

Spätná väzba

10 min

Vyplnenie dotazníka
Každý žiak dostane
jeden dotazník

Očakávané
správanie
študentov

Činnosti učiteľov

Médiá/materiály

prezentácie

Žiaci presvedčene
predstavujú svoje
nápady

Učiteľ a vedenie školy
ocenia rôznorodosť
nápadov žiakov

plagáty

Diskusia
Rozhovor

Požiadavky žiakov
na vedenie školy

Učiteľ dohodne, ako
nápady žiakov presadiť v
škole

"My proti
kyberšikane"

Forma

Samostatná
práca

kópie dotazníka
pre každého žiaka

Metodické poznámky
1. Vymedzenie pojmu
Popíšte spolu so žiakmi pojem kyberšikana. Najskôr tento pojem napíšte do stredu tabule a spolu so žiakmi zozbierajte výroky, ktoré sa viažu k tejto
téme. Vytvorte z nich na tabuli myšlienkovú mapu okolo nápisu.
Čo vám napadne pri slove kyberšikana? Čo to znamená kyberšikana?

Internet
Zobraziť/preposlať videá/fotografie

urážať

Sociálne siete

Kyberšikana
mobil

vyhrážať sa
zosmiešňovať
odhaľovať súkromné informácie

2. Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou
Následne slovo kyberšikana rozdeľte zvislou čiarou na časti KYBER a ŠIKANA. Vysvetlite teraz rozdiely mezi pojmami šikana a kyberšikana. Vymenujte
aj spoločné črty.

Internet
Zobraziť/preposlať videá/fotografie

urážať

Sociálne siete

Kyber šikana
mobil

vyhrážať sa
zosmiešňovať
odhaľovať súkromné informácie

Pomocné otázky:
V čom sa "normálna" šikana odlišuje od kyberšikany?
Majú niečo spoločné?
Je jedna z nich horšia ako tá druhá?

Šikana

Spoločné črty

existovala vždy, ale tu stáli obe strany proti sebe (tvárou v tvár)
obeť a agresor sú jasne definovaní
Medzi obeťou a agresorom vzniká fyzická a/alebo psychická nerovnováha
okruh zapojených osôb je obmedzený
sú tu "oddychové prestávky" (napr. doma, mimo školy)
reakcie obete možno vidieť priamo

kyberšikana
pomerne nový jav, podmienený prudkým rozmachom nových médií
šikana neprebieha tvárou v tvár, ale cez moderné komunikačné prostriedky
(internet alebo mobil)
skutočne jednoduché, rýchle a rozsiahle šírenie informácií
nemáme prehľad o tom, koľko osôb je do šikany zapojených
nekončí pred dverami domu, ale prenasleduje obeť až k posteli
údaje, ktoré raz dáme na internet, tam môžu zostať uložené natrvalo
agresor môže konať anonymne
reakcie obete nevidíme priamo
obeť tiež nevidí agresora, preto nemôže posúdiť, či sa za tým všetkým
neskrýva iba omyl (napr. keď páchateľ nemal v úmysle vyvolať poslanou
fotografiou záplavu komentárov)

trvá dlhší čas
väčšinou úmyselné urážanie, odhaľovanie
súkromných informácií, vyhrážanie sa atď.
obeť a agresor sa často poznajú
z počiatočného sporu sa spravidla vyvinie vážnejší
problém (nezriedka bývajú základom medziľudské
konflikty/rozdiely)
pre páchateľa predstavuje jeho obeť ventil na
uvoľnenie agresivity ("ja som tu šéf")
prizerajúci sa často nezasiahnu zo strachu, že sa
sami stanú obeťou, alebo nevedia, ako by mali
reagovať, alebo sa necítia byť zúčastnení (hľadia
preč)
možné následky pre obeť: strach chodiť do školy,
poruchy spánku, znížené sebavedomie, myšlienky a
príp. aj pokus o samovraždu

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

3. Príklady kyberšikany
Spýtajte sa žiakov, či poznajú príklady zo svojho najbližšieho okolia. Máte medzi svojmi kamarátmi/známymi niekoho takého (napr. v triede, v škole)?
Spýtajte sa tiež, či poznajú nejaký prípad z médií (napr. prípad 15-ročnej Kanaďanky Amandy Todd).
Prejdite potom k príhode, reakcii okolia a pocitom zúčastnených.

4. Fáza 1 - Schopnosť obetí a prizerajúcich sa reagovať
Použite prosím nasledovný pracovný list.

Tvrdenia na tému kyberšikanu
Inštrukcie k diskusnému cvičeniu
Všetci žiaci sa zhromaždia na vypratanom mieste uprostred tiredy. Učiteľ urobí na zemi čiaru (z krepového papiera alebo šnúry). Učiteľ povie nejaké
tvrdenie a úlohou žiakov je zaujať k nemu postoj. To znamená, že sa majú rozhodúť, na ktorú stranu čiary sa pridajú:
jedna strana znamená ÁNO - žiak súhlasí s výrokom
druhá strana znamená NIE - žiak s tvrdením nesúhlasí
Keď si všetci zvolia stranu, diskutuje sa. Učiteľ vyzve žiakov, aby svoju voľbu odôvodnili a prípadne aj iných žiakov presvedčili, aby sa pridali na ich
stranu. Po dostatočnom čase ukončí učiteľ diskusiu k prvému výroku a pokračuje ďalším.
Cieľom diskusie k týmto tvrdeniam je to, aby sa žiaci naučili správne reagovať v prípade, že sa stanú obeťou alebo svedkom kyberšikany.

Ktoré tvrdenie je podľa teba pravdivé?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Na hlúpu, urážlivú správu reagujem nazlostene a odpoviem tiež urážlivo.
Drzú, diskriminujúcu správu okamžite zmažem.
O tom, ako ma napádajú cez internet, s nikým nehovorím.
Moje nastavenia súkromia nie sú pre mňa veľmi dôležité.
Všetkých, čo ma obťažujú či urážajú, blokujem.
Keď sa od niekoho dozviem, že ho šikanujú, neutekám za učiteľom.
Iní, ktorých niekto šikanuje, sa majú sami vedieť s tým vysporiadať.
Poznám svoje práva na internete - napríklad na svoju vlastnú fotografiu.
Dôverujem si a viem, že páchateľ či páchatelia sú sami slabí a majú veľa problémov.
Obrátim sa na svojich rodičov, učiteľa alebo iných dospelých.
Ak sa stanem obeťou kyberšikany, obrátim sa iba na svojich najlepších priateľov.
Poznám adresy, na ktoré sa môžem obrátiť.

5. Právne hľadisko
Prediskutujte situáciu vo vašej krajine z právneho hľadiska. Spravidla neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola trestným činom.
Niektoré aspekty kyberšikany však môžu byť trestné podľa iných zákonov (napr. vydieranie).

Právny stav v Nemecku (všeobecné informácie):
Čo hovoria nemecké zákony?
V súčasnosti ešte neexistuje žiadny zákon, podľa ktorého by kyberšikana bola trestným činom. To však neznamená, že takéto konanie nemá
právne dôsledky. Na jednotlivé prejavy rôznych foriem kyberšikanovania možno uplatniť právne normy. Musí byť však vopred vyjasnené, či
šikanovanie prebiehalo verejne alebo nie.
verejne
zverejňovanie videí a/alebo fototrafií bez súhlasu dotknutej osoby
→ porušovanie osobnostných práv a práva na ochranu podobizne
urážanie alebo šírenie klamstiev na sociálnych sieťach, diskusných fórach
atď.
→ uplatniť si nárok na to, aby sa iná osoba zdržala určitého konania, alebo
podať trestné oznámenie za ohováranie/očierňovanie
neverejne
neustále urážanie/obťažovanie cez e-mail, čet alebo esemesky
→ tu sa môže za určitých okolností uplatniť zákon na ochranu proti
prenasledovaniu
Vo všeobecnosti platí:
Vyhrážanie sa, vydieranie či nátlak sú trestné činy! To, cez aký komunikačný
prostriedok boli spáchané a či išlo o čin spáchaný verejne alebo neverejne, tu
nehrá žiadnu úlohu. Takéto prípady treba okamžite hlásiť rodičom, učiteľom a
príp. aj polícii.
— Nadväzuje na: www.klicksafe.de

Najskôr sa svojich žiakov spýtajte, aké môže mať podľa nich kyberšikana právne dôsledky. Následne rozdeľte žiakov do skupín a nechajte skupinky
pracovať podľa nasledovného pracovného listu.

Právne hľadisko témy kyberšikana v Nemecku
Čo hovoria nemecké zákony?
Hoci neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola
trestným činom, na jej jednotlivé prejavy možno uplatniť právne normy:
Zverejnenie videí či fotografií bez súhlasu dotknutých osôb je
porušením osobnostných práv a práva na ochranu podobizne. Je
možné požadovať ich stiahnutie (napr. zdržovacou žalobou alebo
predbežným opatrením, podrobnosti pozri nižšie).
Ak niekto rozširuje klamstvá alebo urážky, napr. na sociálnych
sieťach či e-mailom, možno si uplatniť nárok na to, aby sa iná osoba
zdržala určitého konania. Okrem toho je možné podať trestné
oznámenie za ohováranie alebo očierňovanie (podrobnosti pozri
nižšie).
Ak nás niekto neustále uráža alebo obťažuje cez e-mail, čet či
esemesky, môžeme sa za určitých okolností odvolať na zákon na
ochranu proti prenasledovaniu.
Pokiaľ páchatelia neuposlúchnu výzvu či upomienku po uplynutí lehoty a
aj naďalej pokračujú v šikane, môže sa poškodený domôcť svojich práv
prostredníctvom občianskoprávneho konania.

Občianskoprávne postupy proti kyberšikane
Zdržovacia žaloba slúži na donútenie páchateľa splniť požiadavky uvedené v upomienke. Pokiaľ súd žalobe vyhovie a rozsudok nadobudne
právoplatnosť, hrozia vážne dôsledky v prípade, že páchateľ neupustí od svojho konania.
Predbežné opatrenie je typ zrýchleného konania - používa sa v súrnych prípadoch. Na súd sa môžeme obrátiť iba v určenej lehote - na niektorých
súdoch sú to štyri týždne, na iných to môžu byť až tri mesiace odvtedy, ako sme sa dozvedeli o porušení práv.
Predbežné opatrenie má oproti občianskoprávnej žalobe významné výhody: môže ho dosiahnuť už v rámci niekoľkých týždňov a online útoky tak
ukončiť.

Trestnoprávne postupy proti kyberšikane
V prípade vážnych foriem kyberšikany je možné podaťtrestné oznámenie - za určitých podmienok aj paralelne s občianskoprávnymi opatreniami. Patria
sem napríklad prípady, kedy sa páchateľ obeti vyhráža vážnym fyzickým násilím. V trestnom práve sa takéto konanie volá vyhrážanie a je zakázané.
Taktiež je trestné, ak je obeť šikany pod silným tlakom k niečomu nútená. Tu sa páchateľ dopúšťa trestného činu nátlaku.
Prejavy kyberšikany upravujú v Nemecku nasledovné zákony:
§ 201a Trestného zákonníka "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" (Narušenie súkromia osoby
vyhotovovaním fotografií)
§ 185 Trestného zákonníka "Beleidigung" (Urážanie)
§ 186 Trestného zákonníka "Üble Nachrede" (Ohováranie)
§ 187 Trestného zákonníka "Verleumdung" (Poškodzovanie dobrého mena)
§ 238 Trestného zákonníka "Nachstellung" (Obťažovanie)
§ 131 Trestného zákonníka "Gewaltdarstellung" (Zobrazovanie násilia)
§ 22 KunstUrhG (Zákona o autorských právach) "Recht am eigenen Bild" (Právo na ochranu podobizne)

6. Dotazník
Na konci hodiny dajte žiakom vyplniť nasledovný anonymný dotazník. Dohliadnite na to, aby žiaci odpovedali samostatne a bez "nápovedy" ostatných
spolužiakov. Vyplnené dotazníky pozbierajte.

Chceme poznať tvoj názor

Táto téma ma veľmi oslovila a zaujala.
Zažil som veľa nových vecí.
Mohol som sa podeliť o svoje doterajšie skúsenosti.
Zadané úlohy som vedel správne vyriešiť.
Usilovne som spolupracoval.
Táto hodina ma bavila.
Na toto tak skoro nezabudnem:

Na toto si odteraz budem dávať pozor:

Najviac sa mi páčilo:

Najmenej zaujímavé bolo pre mňa:





Zápisnica
vyplní pedagóg
Názov školy:
Ročník:







použil som celý
materiál

musel som veľa pomeniť
štruktúru

vôbec som nepoužil
materiál

Ako hodnotíte vo všeobecnosti zloženie vyučovacej
jednotky?
Komentár:

Ako hodnotíte poskytnutý materiál?

Komentár:

Vedeli žiaci úlohy vyriešiť?
Komentár:

Boli žiaci zaujatí celý čas?
Komentár:

Aké zmeny v koncepte by ste privítali? Uveďte prosím konkrétne príklady.

Zadajte zhrnutie výsledkov z formulárov pre spätnú väzbu svojich študentov:
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