
Pomoc pro pedagogy - 7. – 8. ročník
Základní údaje

Důvod, proč se tématu věnovat
Mladí si často neuvědomují, jaké škody mohou způsobit zveřejněním upravených fotografií či videí na internetu,
ani jaké pocity vyvolají u oběti zraňující či výhružné zprávy. Pro ně to bývá často pouze druh zábavy, jak se
například pomstít učitelům za špatnou známku, nebo jako naštvat spolužáka.
— Zdroj:: www.klicksafe.de

Děti a mládež se stále větším nadšením objevují nová a nová digitální zařízení. Už bez nich téměř nedokáží žít. A přestože digitální média nabízejí řadu
pokročilých a tím pozitivních aspektů, jsou tady i skrytá nebezpečí. Na jedné straně má mládež radost z jednoduché a rychlé výměny informací, ze
šíření informací a stálé dostupnosti, na druhé straně právě tyto pozitiva umožnily vznik závažného problému, kyberšikanování.

V rámci prevence tohoto fenoménu byly vytvořeny tyto vyučovací materiály.

Pomocí názorných příkladů z reálného světa, z každodenního života dětí / mládeže, se žáci mohou seznámit s tématem kyberšikanování. V práci ve
skupinách poznají různé stránky a pohledy na toto téma a učí se chování a pravidlům, které jim pomohou i v reálném životě.

Typ školy:
Rozsah hodin
Potřeby:

všechny typy škol
4 vyučovací jednotky po 45 minut
třída s dostatkem místa na práci v malých skupinách, počítač a projektor,
případně i přístup na internet, videoklip "Let 'fight it together" z Klicksafe

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


Obecné informace o kyberšikaně

Příčiny a motivy kyberšikany

Pod pojmem kyberšikanování (také elektronická šikana,
kyberšikana, online šikana) rozumíme záměrné urážení,
výhrůžky, odhalování intimních informací nebo obtěžování
jiných za pomoci moderních komunikačních prostředků –
trvající zpravidla delší dobu.

Kyberšikana probíhá buď na Internetu (např. přes e-maily,
chat, přes videa na internetových portálech jako YouTube,
na sociálních sítích), nebo přes mobilní telefon (např. přes
aplikace jako WhatsApp nebo obtěžující volání). Pachatel –
kterého nazýváme též agresor – jedná často anonymně, aby
oběť nevěděla, odkud útoky přicházejí.

Právě při kyberšikaně mezi dětmi a mládeží se oběť s
agresorem většinou zná i v "skutečném" světě. Téměř vždy
mají oběti podezření, kdo se může za těmito útoky skrývat.
Kyberšikana zpravidla pochází od lidí v našem blízkém okolí
– ze školy, městské čtvrti, z naší vesnice či komunity. K
případům, kdy jsou do šikany zapojeny úplně cizí osoby,
nedochází tak často.

Důležité rozdíly vůči "obyčejné" šikaně tváří v tvář
Kyberšikana představuje zásah do soukromí, který trvá 24 hodin denně a
nezastaví se před dveřmi domu (s výjimkou případů, kdy člověk nepoužívá doma
žádná tzv. nová média).
Díky různorodým možnostem, jakož i rychlosti nových médií je téměř nemožné
zmapovat celkový dosah šíření informací.
Pachatelé, tzv. agresoři, mohou jednat anonymně, přičemž právě tato anonymita
jim nezřídka dává pocit jistoty. Identita, kterou prezentují na internetu, se často
výrazně liší od jejich skutečné identity.
Věk a vzhled nejsou při kyberšikaně rozhodující. Šikana může probíhat i mezi
vrstevníky (spolužáky), i mezi různými věkovými kategoriemi (žák - učitel).
Existuje riziko neúmyslné kyberšikany, kdy neuvážené jednání, nedomyšlení
důsledků, může vést k poškození oběti. Následky pachatel zpravidla nevidí, ani
si není vědom rozsahu škody, kterou způsobil.

Spouštěče a motivy pro kyberšikanu bývají různorodé. Jejich kořeny často
sahají dále do minulosti nebo bývají projevem narušené komunikace a
nedostatku empatie.

uvolnění napětí (ventil pro potlačovanou agresivitu)
uznání (např. získat si pověst někoho, kdo je "cool")
demonstrace moci (prokázat, kdo je silnější)
strach (strach ze selhání nebo strach, že se pachatel sám může
stát obětí)
nuda (nenaplněný volný čas)
posílení pocitu sounáležitosti (často ve skupinách v duchu
motta "společně jsme silní")
interkulturní konflikty
konflikty v třídním kolektivu (ani mimo třídy nejsou "šprti"
chráněni před výsměchem ostatních)
mění se přátelství (z předtím nejlepších kamarádů se stanou
rivalové)
změny v třídním kolektivu (noví spolužáci, nové složení třídy)
nechtěné zveřejňování osobních informací (děti a dospívající si
často neuvědomují, jaké důsledky má jejich jednání. Někteří
zveřejňují cizí osobní údaje či intimní fotografie / videa, které by
měli raději zůstat skryté, bez jakýchkoli zlých úmyslů)

(porovnej: www.klicksafe.de)

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


Údaje a fakta o kyberšikaně
Reprezentativní údaje k frekvenci výskytu kyberšikanování pocházející z německé studie JIM a evropské internetové ankety EU Kids.

Kyberšikana v Německu
Studie JIM výzkumného ústavu Südwest (2013)

od roku 1998 reprezentativní výzkumy o zacházení 12- až 19-letých s médii a informacemi
Fakta z oblasti kyberšikanování:

12.5 % mladých lidí používajících internet uvedlo, že už o nich někdo na internetu šířil nesprávné nebo urážlivé informace (především 14-15-
letí a 16-17-letí s 16 procenty a žáci hlavní školy s 20 procenty, žáci reálky 17 %, gymnasisté 7 %).
12.5% dotázaných uvedlo, že někdo bez jejich souhlasu zveřejnil na internetu fotografie a videa, na kterých byli v trapných situacích, nebo
které je uráželi.
32 procent zná ve svém okolí někoho, koho přes internet, příp. přes mobil šikanovali (12-13 let: 14 %, 14-15 let: 31 %, 16-17 let: 35 %,
18-19 let: 32 %).
32 procent ve svých odpovědích uvedlo, že má mezi známými někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet.
7 procent mladých lidí používajících internet se sami stali obětí kyberšikany (12-13 let: 5 %, 14-15 let: 9 %, 16-17 let: 8 %, 18-19 let: 5
%). Mezi nimi tvořili větší část dívky, chlapců bylo méně.

Znáš ve svém okolí někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet nebo přes mobil?

Kde?

v komunitě: 23 %
na četu: 6 %
přes mobil: 5 %
v diskusích: 2 %
jinde: 1 %

— Zdroj: JIM 2013, údaje jsou v procentech
Mládež, informace, (multi) média. Základní studie o tom, jak 12- až 19-letí v Německu využívají média. Vydal výzkumný ústav Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

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


Kyberšikana v evropských zemích
Internetová studie EU Kids (2011)

Reprezentativní evropská anketa s 25 000 respondenty ve věku 9 až 16 let o tom, jaké mají zkušenosti s kyberšikanou.
6 procent dotázaných dětí a mladistvých z celé Evropy potvrdilo, že se za posledních 12 měsíců setkalo s kyberšikanou buď jako oběť,
nebo jako agresor .

Online a offline šikana v evropských zemích
Země EU (%)

Šikana Kyberšikana

Otázky: Přihodilo se ti za posledních 12 měsíců, že tě někdo urážel, nebo se k tobě choval hrubě, vulgárně? Stalo se to někdy za posledních 12 měsíců
na internetu? Vzorek: všechny děti, které používají internet (EU Kids Online)

— Zdroj: www.klicksafe.de

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


Výukové cíle

Žáci

...se naučí vnímat téma kyberšikany

...porozumí pojmu kyberšikana.

...propojí téma se skutečným světem a příp. i se svým blízkým okolím

...poznají různé formy kyberšikany

...vypracují zásady, jak mají reagovat oběti, spolužáci, učitelé, rodiče

...vypátrají, co je příčinou šikany



Plánování hodiny
Vyučovací jednotka 1 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

Úvod do
tématu

20-25
min

Naladění na téma
Vzbudit zájem/povědomí
Poznat různé perspektivy
(oběť, pachatel...)

Zhlédnutí filmu "Let's fight it
together" od Klicksafe a následná
diskuse

Přehrát si spolu se žáky videoklip
a zastavit ho na 5:05 min.
Zeptat se žáků, jaký bude podle
nich konec filmu
Bez dalších komentářů ze strany
učitele nechat dohrát film až do
konce
Po skončení filmu: diskuse a
úvahy k ději

společná
diskuse

počítač a projektor,
videoklip (příp.
přístup na internet)

Vysvětlení
pojmu
kyberšikana

10 min Společné vypracování definice
pojmu

Objasnění pojmu pomocí obrázku na
tabuli

Do myšlenkové mapy zapíšeme z
odpovědí žáků pojmy, které
souvisí s tématem.

Rozhovor
obrázek na
tabuli /
brainstorming

tabule

Rozdíl mezi
šikanou a
kyberšikanou

5-10
min

Zvýšit povědomí o novém typu
šikanování a jeho
dalekosáhlých rozměrech

Vysvětlení rozdílů mezi "obyčejnou"
šikanou a kyberšikanou, ale i jejich
společných rysů

Slovo kyberšikana rozdělte
svislou čarou na části "kyber" a
"šikana".

Rozhovor



Vyučovací jednotka 2 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

Krátké
opakování

5 min Upevnění učiva Zopakování nejdůležitějšího učiva k
pojmu kyberšikana

Ptejte se žáků na nejdůležitější
věci z poslední vyučovací
jednotky, především ty, které se
vážou k definici pojmu
kyberšikana a k videoklipu
Jsou ještě otázky k minulé hodině?

Rozhovor

Výměna
zkušeností

10-15
min

Provázat téma
se svým blízkým
okolím

Sesbírat případy kyberšikany:
Ptejte se žáků na jejich vlastní
zkušenosti, příp. na zkušenosti
někoho z řad jejich známých či
přátel
Zajímavé jsou i případy z médií / z
vlastní nebo jiné země (poměrně
známý je případ Amandy Todd)

Rozhovor

Kyberšikanování
z pohledu
aktérů

25 min Zvýšit
povědomí o
kyberšikaně
Rozhovor z
různých úhlů
pohledu
(oběť,
pachatel,
přihlížející ...)
Poznat
možnosti, jak
v případě
kyberšikany
reagovat

Vypracovat možnosti reakce (pro
oběť, spolužáky, rodiče, učitele),
jakož i různé příčiny, proč pachatelé
kyberšikanují jiné lidi
Rozdělení do skupin:

Skupina 1: Co mohu a co bych
měla udělat jako oběť? (skupina
dívek)
Skupina 2: Co mohu a co bych měl
udělat jako oběť? (skupina
chlapců)
Skupina 3: Jaké mají pachatelé
důvody, jaké jsou spouštěče,
příčiny?
Skupina 4: Co mohou podniknout
spolužáci?
Skupina 5: Co mohou a co by měli
udělat učitelé? (jako prevenci, i v
akutním případě)
Skupina 6: Co mohou a co by měli
udělat rodiče? (jako prevenci, i v
akutním případě)

Práce v
malých
skupinách

6 plakátů (formát A2) - rozstříhané
jako puzzle, 6 hrubých fixů, 6
předpřipravených tematických
kartiček k nalepení na plakáty,
kancelářská lepidla (tyčinková)



Vyučovací jednotka 3 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

Příprava na
prezentaci

5-10
min

Příprava na prezentaci výsledků
Žáci utvoří skupinky a krátce
diskutují o svých výsledcích z minulé
hodiny

Práce v malých
skupinách

Plakát z minulé
hodiny

Prezentace
výsledků a
diskuse

30-40
min

Společně
prezentovat, na
čem pracovali
Obhájit postoje, ke
kterým dospěli

Představení výsledků
Skupiny jedna po druhé představují
své výsledky
Po každé skupiě může být diskuse o
důležitých aspektech

Práce ve
skupinkách /
společná diskuse

magnety na
přichycení plakátů
na tabuli



Vyučovací jednotka 4 (45 minut)
Téma /
fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

Krátké
zhodnocení

10 min Upevnění učiva Úvahy a hodnocení
nejdůležitějšího učiva

Ptejte se žáků na
nejdůležitější/nejpůsobivější
učivo z minulých hodin
Jsou ještě nějaké otázky, je
něco nejasné?

Rozhovor

Stanovit
pravidla ve
třídě

25 min Shrnout výsledky
a jejich užitečnost
pro všechny

Společné sestavení pravidel
chování ve třídě:

Shrňte spolu se žáky
nejdůležitější poznatky z
hodiny a napište je na
samolepící papírky
Všechny body nalepte na
plakát s nápisem Kyberšikana -
u nás ne!
Plakát pak vyvěste na viditelné
místo ve třídě

společný
rozhovor /
diskuse

barevný plakát formátu A2 v podobě
smartphonu, 6-10 kulatých samolepících
papírků, kancelářská lepidla a hrubé fixy

Zpětná
vazba

10 min Zhodnocení
vyučovací
jednotky

Vyplnění dotazníku
Každý žák obdrží jeden
dotazník

Samostatná
práce

kopie dotazníku pro každého žáka



Metodické poznámky
Pro tuto vyučovací jednotku doporučujeme uspořádat židle do kruhu. Pro žáky to bude signál, že dnešní téma není z těch, kterým se věnujeme na
vyučování každý den, a bude mít tak pro ně vyšší hodnotu. Dbejte však na to, aby bylo na kraji místo i na cca 6 stolů na krátkou skupinovou práci. Tato
vyučovací jednotka je postavena zejména na aktivní práci žáků. Učitel nepředloží žákům všechno učivo, ale žáci ho budou spoluvytvářet svou aktivní
účastí. Budou moci neustále přispívat svými vlastními zkušenostmi, myšlenkami a názory. Forma organizované spolupráce a opakující se diskuse také
podporují rozvíjení sociálních dovedností, jakými jsou schopnost pracovat v týmu, řešit konflikty a empatie.

1. Úvod do tématu

2. Definice
Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve napište tento pojem doprostřed tabule a společně se žáky sezbírejte výroky, které s tímto
tématem souvisí. Vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu okolo nápisu.

Co vám napadne, když se řekne kyberšikana? Co to znamená kyberšikanování?

3. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i
společné rysy.

Přehrajte si se žáky videoklip "Let 'fight it together" na www.klicksafe.de. Zastavte video na 5:05
min. a zeptejte se žáků, jak podle nich film skončí. Žáci mohou odpovídat např. takto:

Spáchá sebevraždu.
Máma ho včas najde.
Máma informuje policii, příp. zavolá pomoc a zachrání ho.
atd.

Důležité: Sesbírejte odpovědi a
ponechte je bez komentáře. Můžete se
také zeptat na názor těch, co si myslí, že
chlapec z filmu spáchá sebevraždu, a
těch, co se domnívají, že mu někdo včas
přijde na pomoc.

Nechte nyní video přehrát do konce a dejte žákům několik vteřin na to, aby si uspořádali, co viděli.
Diskutujte společně o následujících věcech:

Jak se situace nakonec vyřeší?
Jak vlastně kyberšikanování začalo? Co bylo spouštěčem?
Jaké metody pachatelé použili? Jak se při tom cítili?
Jak reaguje oběť? Jaké pocity u ní můžeme vidět?
Byly tam i žáci, kteří se nezapojili (tzv. přihlížející)? Pokud ano, popište, jak se asi cítili.

Upozornění: Na posledních stránkách
tohoto dokumentu naleznete doplňující
otázky k jednotlivým postavám ve filmu.

Kyberšikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil

Kyber šikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil

http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/uk-childnet-lets-fight-it-together-deutsch/


Pomocné otázky:

V čem se "normální" šikana liší od kyberšikany?
Mají něco společného?
Je jedna z nich horší než ta druhá?

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

Podle potřeby prodiskutujte stručně situaci ve své zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla
trestným činem. Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Právní stav v Německu (obecné informace):
Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá
právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana
probíhala veřejně nebo ne.

— Navazuje na: www.klicksafe.de

4. Příklady kyberšikany
Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných.

5. Práce ve skupinách k jednotlivým pohledům na téma
Požádejte žáky, aby se rozdělili do 6 stejně velkých skupin. Pokud by se žáci nevěděli rozdělit sami, použijte svou osvědčenou metodu. Jedna ze šesti
skupin by měla sestávat pouze z dívek a druhá pouze z chlapců.

Pak jim přidělte šest následujících témat, resp. nechte skupinky, aby si sami vybrali téma. Vycházejte přitom z toho, jakou máte ve třídě sestavu a

Šikana
existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
oběť i agresor jsou jasně definováni
Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
je do ní zapojen omezený okruh lidí
jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana
poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky
(internet nebo mobil)
skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy
natrvalo
agresor může konat anonymně
reakci oběti nevidíme přímo
oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším
neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat
zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy
trvá delší dobu
většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých
informací, vyhrožování atd.
oběť a agresor se často znají
z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější
problém (nezřídka bývají základem mezilidské
konflikty/rozdíly)
pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro
uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami
stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat,
nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
možné následky pro oběť: strach chodit do školy,
poruchy spánku, snížené sebevědomí,
sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o
sebevraždu

veřejně

zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
→ porušování osobnostních práv a práva na podobu
urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
→ uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo
podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
→ zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému
pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační
prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde
nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a
příp. i policii.

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


rozhodněte, která varianta je ve vašem případě nejvhodnější. Výjimkou jsou skupiny 1 a 2, které musí sestávat ze žáků stejného pohlaví. Tyto skupinky
si tedy svobodně vybrat téma nemohou.

Rozdělení do skupin:

Skupina 1: Co mohu a co bych měla udělat jako oběť? (skupina dívek)
Skupina 2: Co mohu a co bych měl udělat jako oběť? (skupina chlapců)
Skupina 3: Jaké mají pachatelé důvody/spouštěče/příčiny?
Skupina 4: Co mohou podniknout spolužáci?
Skupina 5: Co mohou a co by měli udělat učitelé? (jako prevenci, ale i v akutním případě)
Skupina 6: Co mohou a co by měli udělat rodiče? (jako prevenci, ale i v akutním případě)

Skupinám dejte po jednom plakátě (díl puzzle), alespoň jeden hrubý fix a lístek s příslušnými úkoly. Na plakát je třeba na viditelné místo zaznamenat
téma, na kterém bude skupina pracovat, a příp. i jména žáků a název třídy. Pro urychlení práce mohou žáci nalepit na plakát předpřipravený lístek s
tématem.

kyberšikana

6. Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin
Každá skupina dostane nyní čas na prezentování svých myšlenek/výsledků. Podle potřeby to může být buď jeden vybrán žák ze skupiny, nebo skupina
jako tým.

Po prezentaci jedné skupiny byste měli dát třídě prostor na další podněty, otázky, diskuse. Sledujte při tom pozorně čas, aby na každou skupinu vyšel
dostatek času.

Poznámky: Pokud by skupina 3 uvedla jako jednu z odpovědí "sociální problémy", požádejte je o vysvětlení tohoto pojmu, protože jeho definování může
být různé. Kromě toho se můžete žáků po jejich prezentaci zeptat, zda není pachatel vlastně jen "ubožátko". Protože v odpovědích žáci často uvádějí,
že se pachatelé nudí, vyrůstají v nefunkční rodině, nejsou ti nejoblíbenější atd. Pokud to žáci vidí stejně jako vy, položte jim otázku, zda to nemůže
pomoci oběti zvládnout situaci, pokud si tohle oběť uvědomí!

Při skupině 4 musíme ještě poznamenat, že se žáky je potřebné hovořit na téma odvaha. Protože na to, abychom mohli bojovat proti kyberšikaně, je
nutná odvaha! Odvrátit se nevyžaduje žádnou námahu. Kde však vzít odvahu? Odvaha pochází z vědomostí o dané věci a ze sociálních dovedností jako
schopnost vcítit se do pocitů ostatních, smysl pro spravedlnost atd.

Co mohu
a co bych měla

eudělat jako oběť?

Jaké mají pachatelé
důvody, jaké jsou spouštěče/příčiny?Co mohu a co bych měl udělat jako oběť?

Co mohou
udělat spolužáci?

Co mohou a co by měli
udělat rodiče?

Co mohou a co by měli
udělat učitelé?



8. Dotazník
Ke konci hodiny dejte žákům vyplnit následující anonymní dotazník. Dohlédněte na to, aby žáci odpověděli samostatně a bez "nápovědy" ostatních
spolužáků. Posbírejte vyplněné dotazníky.

7. Stanovit pravidla ve třídě
Sestavte společně pravidla chování ve třídě, která na konci
hodiny vyvěsíte na viditelné místo. Položte na stůl
předpřipravený plakát v podobě smartphonu (který
symbolizuje nová média) s nadpisem Kyberšikana - u nás
ne!. Shrňte spolu se žáky nejdůležitější poznatky z hodiny a
napište je po jednom na samolepící papírky. Pak je společně
polepte na plakát a vyvěste ve třídě.

Kyberšikana - u nás ne!

Chováme se jeden k druhému s
respektem a férově, ve

škole i na internetu.

Pokud někoho z nás budou
šikanovat přes internet,

prokážeme odvahu.

Nikdy se nepřipojíme ke
kyberšikaně jakéhokoliv

druhu.
Zavoláme si pomoc,

popovídáme si s rodiči
a/nebo s učiteli!

.....



Chceme znát tvůj názor

Toto téma mě velmi oslovilo a zaujalo.

Zažil jsem spoustu nových věcí.

Mohl jsem se podělit o své dosavadní zkušenosti.

Věděl jsem správně vyřešit zadané úkoly.

Usilovně jsem spolupracoval.

Tato hodina mě bavila.

Na tohle tak brzy nezapomenu:

Na tohle si budu odteď dávat pozor:

Nejvíce se mi líbilo:

Nejméně zajímavé bylo pro mě:

  



Zápis
vyplní pedagog

Jak hodnotíte obecně strukturu vyučovací
jednotky?

Komentář:

Jak hodnotíte poskytnutý materiál? použil jsem kompletní
materiál

byl jsem nucen hodně pozměnit
strukturu

vůbec jsem materiál
nepoužil

Komentář:

Dokázali žáci vyřešit úkoly?

Komentář:

Byli žáci pozorní po celou dobu?

Komentář:

Jaké změny v konceptu byste přivítali? Uveďte prosím konkrétní příklady.

Uveďte shrnutí výsledků z formulářů pro zpětnou vazbu od svých žáků:

Název školy:

Ročník:

  



Doplňující otázky k videu "Let´s fight it together"
Materiál pochází z CD k filmu (stažené z www.klicksafe.de)

Joe (oběť)
Ve kterém okamžiku si Joe uvědomil, že je
šikanován?
Co bylo podle tebe nejhorší na tom, že byl
šikanován online?
Věděl Joe, kdo je do toho zapojen? Komu
důvěřoval?
Co udělal Joe, aby se dostal z této
situace?
Co bránilo Joeovi v tom, aby se někomu
(dokonce i své mámě a učitelce) svěřil,
co se stalo?
Kdy mohl Joe někomu říct, co se stalo?
Komu se Joe mohl svěřit? Diskutujte o
tom, komu byste mohli důvěřovat a zda
je to dobrý nápad, popovídat si pouze s
kamarády, když jde o něco opravdu
vážné. Co by měl člověk udělat, když mu
kamarád řekne o šikaně?
Jak se podle tebe cítí Joe teď?

Kim (pachatelka)
Co si myslíš o Kim? Je Joeova kamarádka?
Myslíš si, že Joea šikanuje?
Je za to podle tebe zodpovědná Kim?
Myslíš si, že by měla být potrestána
jenom ona?
Co říkáš na Kiminu reakci na vzniklou
situaci?
Myslíš si, že to Kim myslela vážně, když
se zaměřila na Joea? Kdo může nejlépe
říci, zda to byl jen žert nebo ne? Joe nebo
Kim?
Pokud si Kim myslí, že to byl jen žert,
opravňuje ji to k takovému jednání,
omlouvá ji to?
Jak se podle tebe cítila Kim, když viděla
přicházet do školy policii?
Co si podle tebe myslela Kim o tom, jak
celý příběh dopadne pro ni?
Spousta lidí se na internetu chová jinak
než ve skutečném životě, protože se cítí
být anonymní a mají menší zábrany.
Diskutujte o rozdílu mezi tím, co lidé
dělají online a co tváří v tvář. Promysli si,
co by jsi ty udělal/řekl online, ale v
reálném světě ne.
Šikanovala Kim Joea jen tehdy, když byla
online? Byl Joe jediný, koho někdo
šikanoval?

Rob (divák,
spolupachatel)

Co myslíš, jak dobře se znají Rob a Joe?
Popiš, jak se podle tebe po celou dobu
cítil Rob. Mění se v průběhu filmu jeho
pocity?
Proč se Rob chová tak, jak se chová?
Účastnil se Rob šikanování Joea? Všiml si,
že je Joe šikanován?
Je Rob divák nebo spolupachatel?
Jak Rob přispěl k tomu, aby se věci zase
vrátily do normálu?
Co mohl Rob ještě udělat?

Učitelka
Byla učitelka šikanována?
Jak si učitelka všimla, že s Joem něco není v pořádku?
Co ve vzniklé situaci učitelka udělala?
Jak se podle tebe cítila, když byla obětí šikany?
Co se stalo s webovou stránkou? Co udělala, aby byla stránka
smazána?
Co mohou školy udělat, aby pomohli lidem, kteří se setkali s online
šikanováním?
Co radí učitelka ostatním k tomu, jak mohou pomoci kyberšikanu
zastavit?

Joeova máma
Odkud věděla Joeova máma, že něco není v pořádku?
Co si myslíš, jak se v této situaci cítila?
Proč podle tebe Joeova máma nejdříve nevěděla, co se s ním děje?
Proč se Joeova máma domnívala, že problém bude mít něco
společného s internetem nebo mobilem?
Co udělala Joeova matka, aby situaci vyjasnila?
Na koho by se mohl Joe obrátit, kdyby se nemohl svěřit své mámě?

 

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské Komise. Tato publikace (dokument) reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití informací obsažených

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


v této publikaci (dokumentu).
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