
Za učiteljice in učitelje v šolah - 8-9 razred
Okvirni podatki/pogoji

Utemljitev za izvajanje teme
„Mladostniki pogosto ne vedo, kakšno škodo lahko povzročijo z objavo montiranih fotografij ali video posnetkov
na internetu ali pa kakšne občutke lahko pri prizadetih povzročijo žaljiva ali grozilna sporočila. Za njih je to
pogosto samo šala, da se maščujejo učitelju za slabo oceno ali pa da jezijo sošolca.
— Vir:: www.klicksafe.de

Naši otroci in mladostniki z vedno večjim navdušenjem uporabljajo vsak dan pestrejšo ponudbo digitalnih medijev. Brez njih si vsakdanjega življenja
sploh ni več možno predstavljati. In čeprav nam le-ti omogočajo ogromno naprednih in s tem tudi pozitivnih vidikov uporabe, se moramo zavedati, da je
v njih skritih ravno toliko nepredvidljivih nevarnosti. Tako se zadovoljstvu, da nam omogočajo enostavno in hitro izmenjavo ter širjenje informacij ter
stalno dosegljivost, na drugi strani pridružujejo tudi problematični vidiki spletnega nadlegovanja, ki ravno te pozitivne možnosti izrablja.

Ta učni modul je bil razvit z namenom, da se naučimo preventivnega delovanja in ravnanja v zvezi s tem fenomenom.

Nazorno in na podlagi resničnih primerov iz življenja otrok/mladostnikov učenkam in učencem nudi možnost, da se pobližje seznanijo s temo spletnega
nadlegovanja. V okviru skupinskih nalog, se učenci lahko seznanijo z različnimi aspekti te teme ter se naučijo možnih ravnanj ter možnih pravil, ki jih
lahko prenesejo v resnični vsakdan.

Šolska oblika:
Število učnih ur:
Pogoji:

vse šolske oblike
4 učne ure po 45 minut
Učni prostor, ki ima dovolj prostora za delo v majhnih skupinah, računalnik
in projektor, eventuelno dostop do interneta, video posnetek „Let´s fight
it together“

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


Informacije o ozadju teme spletnega nadlegovanja

Vzroki in motivi za spletno nadlegovanje

Pod pojmom spletno nadlegovanje (v različnih deželah imajo
za ta pojav različne izraze kot npr.: e-mobing, Cyber-
Bullying in podobno) razumemo namerne žalitve, grožnje,
sramotenje, napadanje ali nadlegovanje drugih s pomočjo
modernih komunikacijskih sredstev, kar traja večinoma
daljše časovno obdobje.

Spletno nadlegovanje se lahko izvaja po internetu (npr.: po
elektronski pošti, Instant Messenger-ju kot na primer ICQ, na
družbenih omrežjih, z video posnetki na portalih) ali po
mobilnem telefonu (npr.: sporočila ali nadležni klici). Zelo
pogosto deluje napadalec anonimno, tako da žrtev ne ve, od
koga napadi prihajajo.

Ravno pri spletnem nadlegovanju med otroki in mladostniki
se žrtev in napadalec poznata tudi v resničnem življenju.
Žrtve skoraj vedno sumijo, kdo stoji za napadi. Spletno
nadlegovanje prihaja praviloma s strani oseb, ki jih poznamo
iz svojega okolja - iz šole, iz soseske, iz vasi ali etnične
skupnosti. Slučaji, kjer so vpleteni popolni tujci, so redki.

Bistvene razlike med spletnim nadlegovanjem in
“običajnim “ nadlegovanjem

Spletno nadlegovanje je poseganje v zasebno življenje, odvija pa se 24 ur na dan
in se ne konča pri domačih vratih (razen v primeru, da ne uporabljamo nobenih
novih medijev).
Nad obsegom širjenja informacij zaradi raznolikih možnosti in hitrosti novih
medijev skoraj ni mogoče imeti pregleda.
Izvajalci nasilja, ki jih imenujemo tudi napadalci, lahko delujejo povsem
anonimno in se zaradi tega počutijo tudi popolnoma varne. Pogosto se identiteta,
s katero se predstavljajo, močno razlikuje od resničnosti.
Starost ali pa zunanji videz pri spletnem nadlegovanju nista bistvena kriterija.
Spletno nadlegovanje se lahko pojavlja med enako starimi osebami (sošolci) ali
pa med različnimi starostnimi stopnjami (učenec-učitelj).
Zgodi se tudi, da prihaja do nenamernega spletnega nadlegovanja, kadar
nepremišljeno dejanje ali pa ravnanje, ob katerem se ne razmišlja dovolj o
posledicah, privede do tega, da se prizadeti počuti užaljenega. Teh reakcij
storilec praviloma ne vidi in se zato ne zaveda obsega svojega dejanja.

Povodi in nagibi za spletno nadlegovanje so lahko zelo raznoliki. Pogosto
so v povezavi z daljšim predhodnim dogajanjem ali pa so izraz motene
komunikacije in pomanjkljive empatije.

Razbremenitev (ventil za nakopičene agresije)
Priznanje (npr:: pridobitev določenega slovesa, ko za nekoga
rečejo da je „kul“)
Demonstracija moči (da se pokaže, kdo je glavni)
Strah (strah, da sam postane neuspešen ali pa strah, da sam
postane žrtev)
Dolgčas (pomanjkanje možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa)
Krepitev občutka pripadnosti skupnosti (pogosto se to
obnašanje pojavi v skupinah pod geslom: „Skupaj smo močni“)
Medkulturni konflikti
Konflikti v razredu („piflarji“ tudi zunaj razreda niso zaščiteni
pred zasmehovanjem ostalih)
Spreminjanje prijateljstev (nekoč najboljši prijatelj/prijateljica
postane tekmec/tekmica)
Spreminjanje razrednih skupnosti (novi sošolci, nova sestava
razreda)
Neželjeno objavljanje osebnih podatkov, informacij (Otroci in
mladostniki pogosto ne vedo, kakšne so lahko posledice njihovega
delovanja. Včasih brez zlobnih namer objavijo osebne podrobnosti
ali intimne fotografije/videoposnetke drugih ljudi, ki bi jih bilo bolje
obdržati skrite v predalu.)

(primerjaj: www.klicksafe.de)

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


Podatki in dejstva o spletnem nadlegovanju
Reprezentativni podatki o pogostosti spletnega nadlegovanja iz nemške študije JIM in evropske študije na osnovi spletne ankete med evropskimi otroki
(EU Kids).

Spletno nadlegovanje v Nemčiji
JIM, Študija Zveze za raziskavo medijev v pedagogiki leta 2013 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest):

od leta 1998 naprej opravlja reprezentativne raziskave o ravnanju 12- do 19- letnikov z mediji in informacijami,
dejstva s področja spletnega nadlegovanja:

12 odstotkov mladih uporabnikov interneta navaja, da so o njih po internetu že širili napačne ali žaljive informacije (predvsem 14-15 letniki
pa tudi 16-17 letniki s po 16% odstotki, mladostniki s srednjih poklicnih šol 20%, naravoslovnih gimnazij s 17%, splošnih gimnazij 7%).
Pri 12,5 odstotkih so bile na internetu brez predhodnega dovoljenja objavljene neprijetne ali žaljive fotografije
Pri 32 odstotkih je enkrat v krogu znancev že prišlo do tega, da so nekoga po internetu ali mobilnem telefonu hoteli „uničiti“ (12-13 let:
14%, 14-15 let: 31%, 16-17 let: 35%, 18-19 let: 32%).
23 odstotkov je navedlo, da je v krogu njihovih znancev oseba, ki so jo po internetu že skušali popolnoma diskreditirati in onemogočiti
7 odstotkov mladih uporabnikov interneta se je že samih znašlo v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja (12-13 let: 5%, 14-15 let: 9%, 16-17
let: 8%, 18-19 let: 5%). Pri tem je stopnja tovrstnega nasilja večja pri dekletih (9%) kot pri fantih (5%).

Ali v krogu svojih znancev poznaš koga, ki je že bil po internetu ali pa mobilnem telefonu nadlegovan?

Kje?

V skupnosti (community): 23%
V klepetalnici: 6%
Preko telefona: 5%
Na forumih: 2%
Drugje: 1%

— Vir: JIM 2013, podatki v odstotkih
Mladostniki, informacija, (multi-)medija. Osnovna študija o odnosu nemških 12- do 19- letnikov do medijev. Publikacijo je izdal: Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

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


Spletno nadlegovanje v evropskih primerjavah
Raziskava EU Kids Online (2011)

Reprezentativna anketa opravljena med 25.000 evropskimi otroki in mladostniki v starosti od 9 do 16 let o njihovih izkušnjah s spletnim
nadlegovanjem

6 odstotkov vprašanih otrok in mladostnikov iz vse Evrope je potrdilo, da so v obdobju zadnjih 12 mesecev prišli v kontakt s spletnim
nadlegovanjem bodisi kot žrtve bodisi kot storilci oziroma napadalci.

Nadlegovanje na spletu in izven njega - primerjava evropskih držav
Države EU (%)

Nadlegovanje
Spletno

nadlegovanje

Vprašanje: Ali je v zadnjih 12. mesecih kdo s teboj ravnal žaljivo ali nesramno? Ali se ti je to v zadnjih 12. mesecih zgodilo v katerem koli trenutku tudi
na internetu? Baza podatkov: Vsi otroci, ki uporabljajo internet (EU Kids Online).

— Vir: www.klicksafe.de

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


Učni cilji

Učenke in učenci

...se naučijo bolj pozorno spremljati pojave spletnega nadlegovanja.
…se naučijo razumeti, kaj spletno nadlegovanje sploh je.
…se naučijo sprejemanja resničnega in v določeni meri tudi svojega lastnega sveta.
…se naučijo prepoznavati različne vidike spletnega nadlegovanja.
…izdelajo pravila obnašanja za prizadete, sošolce, učitelje in starše.
…doumejo, kje ležijo vzroki za mobing



Potek
Enota pouka 1 (45 min.)

Tema/Faza pouka
Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Vstop 20-25
min.

Priprava na temo
Vzbujanje
zanimanja/seznanitev s
temo
Poznavanje različnih
vidikov (žrtev,
storilec.....)

Ogled filma: Let’s fight it together
(Borimo se skupaj) in pogovor o
filmu:

Videoposnetek si oglejte
skupaj z učenci in ga
zaustavite po 5:05 minutah
Vprašajte učence, kako se je
po njihovem mnenju film
končal
Zavrtite nato film do konca
brez da film komentirate
Po koncu filma pogovor in
refleksija tega kar so videli

Pogovor v
razredu/razprava
v okviru
celotnega
razreda

Računalnik,
projektor,
videoposnetek in
v primeru potrebe
dostop do
interneta

Pojasnitev pojma
spletno
nadlegovanje

10 min. Skupna priprava definicije
tega pojma

Pojasnitev pojma s pomočjo risbe
na tabli

Zapis najvažnejših pojmov v
obliki miselnega vzorca.

Vodeni
pogovor
Risba na tabli
/
brainstorming

Tabla

Razlika med
spletnim
nadlegovanjem in
drugimi vrstami
nadlegovanja

5-10
min.

Razvijanje zavesti oziroma
spoznanja o novih vrstah
nadlegovanja in njihovih
daljnosežnih posledicah

Pojasnitev razlik in skupnih
značilnosti med “navadnim”
nadlegovanjem in spletnim
nadlegovanjem

V ta namen potegnite skozi
besedi spletno nadlegovanje
črto in na ta način razdelite
pojem v “spletno” in
“nadlegovanje”

Vodeni pogovor



Enota pouka 2 (45 min.)

Tema/Faza
pouka

Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike
dela in
učne
metode Mediji/material

Kratka
ponovitev

5 min. Utrjevanje
pridobljenega
znanja

Ponovitev najvažnejših vsebin v okviru
pojma “Spletno nadlegovanje”

Vprašajte učence po najvažnejših
vsebinah zadnje učne ure predvsem
v povezavi s pojmom “Spletno
nadlegovanje” in vsebino
videoposnetka
Ali imajo k zadnji učni vsebini še
vprašanja in pobude?

Vodeni
pogovor

Izmenjava
izkušenj

10-15
min.

Vzpostavljanje
povezave z
lastnimi dožetji

Zbiranje primerov spletnega
nadlegovanja:

Vprašajte svoje učence po primerih
iz njihove neposredne okolice. Ali
poznajo koga v krogu svojih
prijateljev ali znancev, v razredu ali
na šoli?
Vprašajte tudi po primerih, znanih iz
medijev (znan primer je Amanda
Todd iz Kanade).

Vodeni
pogovor

Spletno
nadlegovanje
z vidika
udeleženih

25 min. Spletnemu
nadlegovanju
je treba
posvetiti
večjo
pozornost
Razprava o
različnih
vidikih
(žrtev,
storilec,
ostali
vpleteni....)
Možna
ravnanja v
posameznih
primerih

Priprava možnih pravil za obnašanje
(za žrtev, sošolce, starše, učitelje), kot
tudi pregleda možnih vzrokov, zaradi
katerih storilci izvajajo spletno nasilje
Razdelitev po skupinah:

Sk. 1: Kaj lahko oziroma naj bi kot
prizadeta storila? (skupina deklet)
Sk. 2: Kaj lahko oziroma naj bi kot
prizadeti storil? (skupina fantov)
Sk. 3: Kaj so lahko možni
vzroki/povodi?
Sk. 4: Kaj lahko storijo sošolci?
Sk. 5: Kaj lahko oziroma naj storijo
učitelji? (tako prej kot tudi v
akutnem primeru)
Sk. 6: Kaj lahko oziroma naj storijo
starši? (tako prej kot tudi v akutnem
primeru)

Delo v
majhnih
skupinah

6 plakatov A2 razrezanih v obliki
puzzla in jih je možno sestaviti, 6
debelih markerjev, 6 vnaprej
pripravljenih tematskih kartic za
lepljenje na plakate in lepilo



Enota pouka 3 (45 min.)
Tema/Faza
pouka

Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Priprava na
predstavitev

5-10
min.

Pripravljanje na predstavitev rezultatov dela
Posamezne skupine se sestanejo in na kratko
pogovorijo o svojem delu in rezultatih
pridobljenih v zadnji učni enoti

Delo v majhnih
skupinah

Plakat narejen v
zadnji učni uri

Predstavitev
rezultatov in
razprava

30-40
min.

Skupna
predstavitev
obdelane teme
Argumentiranje
vseh povzetih
stališč

Predstavitev rezultatov
Posamezne skupine druga za drugo
predstavijo njihove rezultate
Po vsaki predstavitvi je možna razprava o
važnih aspektih vsebine

Delo v majhnih
skupinah/plenarni
del

Magneti za
pritrjevane
plakatov na
tablo



Enota pouka 4 (45 min.)
Tema/Faza
pouka

Časovni
obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?)

Oblike dela in
učne metode Mediji/material

Kratka
refleksija

10 min. Utrjevanje
pridobljenega
znanja

Refleksija najvažnejših vsebin
Vprašajte učence po najvažnejših
vsebinah zadnje učne ure predvsem v
povezavi s pojmom “Spletno
nadlegovanje” in vsebino videoposnetka
Ali imajo k zadnji učni vsebini še
vprašanja in pobude?

Vodeni pogovor

Priprava
razrednih
pravil

25 min. Povzetek
rezultatov dela na
tak način, da ti
koristijo tudi
ostalim

Skupna priprava pravil obnašanja za
učilnico

Skupaj z učenci povzemite najvažnejša
spoznanja in jih napišite na pisane
tematske kartice
Skupaj jih nato nalepite na plakat z
napisom: Spletno nadlegovanje- ne pri
nas
Potem obesite plakat na vidno mesto v
razredu

Pogovor v
skupini/razprava
v okviru
celotnega
razreda

Pisan A2 plakat v obliki
pametnega telefona, 6 do 8
okroglih kartončkov, lepilo
in debeli markerji

Povratna
informacija

10 min. Reflektiranje učne
enote

Izpolnjevanje anketnih listov
Vsak učenec dobi anketni vprašalnik

Izpolnjuje vsak
posebej

Kopije anketnih
vprašalnikov - za vsakega
učenca



Komentar k didaktični metodologiji
Za to učno enoto lahko postavite stole v obliki kroga. Tako učenci vedo, da “današnja” tema ne spada v vsakodnevni pouk in zaradi tega ji dajo večji
pomen. Vendar pa pazite, da imate v učnem prostoru nekje možnost postaviti približno šest klopi za kratko delo v skupinah. V tej učni enoti se
predvideva predvsem aktivno vključevanje učencev v delo. Zato učenci učnih vsebin ne bodo dobili od učiteljev, marveč jih bodo ti povabili, da
dogajanje sami oblikujejo. V okvir učne enote bodo zato lahko vedno znova prispevali svoje lastne izkušnje, razmišljanja in poglede. Poleg tega jim bodo
takšne oblike dela, kjer bodo sodelovali in kjer bodo vedno znova razpravljali, pomagale pri pridobivanju socialnih spretnosti kot so denimo sposobnost
dela v skupini, sposobnost reševanja konfliktov in empatija.

1. Vstop

2. Opredelitev pojmov
Skupaj z učenci natančneje opišite pojem spletnega nadlegovanja. V ta namen napišite pojem spletno nadlegovanje na sredino table in v obliki
miselnega vzorca pojmu pripišite pomembne misli učencev.

Kaj vam pride na misel, ko slišite besedi spletno nadlegovanje? Kaj sploh pomeni spletno nadlegovanje?

3. Razlika med nasiljem in spletnim nasiljem
Potegnite debelo črto skozi besedo spletno nadlegovanje in jo na ta način razdelite na dva dela : spletno in nadlegovanje. Sedaj jim pojasnite razlike
med obema pojmoma nadlegovanje in spletno nadlegovanje. Navedite tudi, kaj imata skupnega.

Skupaj z učenci si oglejte videoposnetek „Let’s fight it together“ na (www.klicksafe.de). Zaustavite
posnetek po 5:05min. in vprašajte učence, kako bi se film lahko končal. Učenci lahko najverjetneje
navedejo naslednje odgovore:

Naredi samomor.
Mati ga še pravočasno najde.
Mati obvesti policijo oziroma gre po pomoč in ga reši.
itd.

Pomembno: Zberite vse odgovore in jih
ne komentirajte. Lahko samo povprašate
po mnenju tiste učence, ki mislijo, da je v
filmu prikazani deček naredil samomor in
tiste, ki predvidevajo, da mu je nekdo
pravočasno pomagal.

Zavrtite film naprej in dajte učencem nekaj sekund časa, da o tem kar so videli, nekoliko razmislijo.
V plenumu se pogovorite o naslednjih vsebinah:

Kako se bo situacija na koncu razpletla?
Kako je sploh prišlo do spletnega nadlegovanja? Kaj je bil povod?
Kakšne metode so storilci uporabili? Kako so se pri tem počutili?
Kako je reagirala žrtev? Kakšne občutke lahko vidimo?
Ali so bili tudi sošolci, ki se v dogajanja niso vključili (so samo stali ob strani)? Če so takšni bili,
naj opišejo, kako so se ti posamezniki ob tem počutili.

Namig: Na zadnji strani tega dokumenta
boste dobili dopolnilna vprašanja k
posameznim akterjem v filmu.

Spletno nasilje

Posredovanje in prikazovanje
fotografij in video posnetkov

Internet

žaljenje
Socialna omrežja

groziti

razgaliti
osmešiti

Mobilni telefon

Spletno nasilje

Posredovanje in prikazovanje
fotografij in video posnetkov

Internet

žaljenje
Socialna omrežja

groziti

razgaliti
osmešiti

Mobilni telefon

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


Pomožna vprašanja:

Kako se razlikujeta "klasično" nasilje in spletno nasilje?
Ali imata kaj skupnega?
Ali je kateri od obeh bolj boleč?

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

Če je potrebno, spregovorite tudi nekaj besed o pravni situaciji v vaši deželi. Praviloma ne obstoja zakon, ki bi predvideval kazen za spletno
nadlegovanje. Lahko pa so po zakonu kaznivi delni aspekti spletnega nadlegovanja, npr.: izsiljevanje.

Pravna situacija v Nemčiji:
Kaj pravi nemška zakonodaja?

Trenutno še ni zakona, ki bi spletno nadlegovanje kot dejanje direktno kaznoval. To pa ne pomeni, da ni nobenih pravnih posledic za tovrstno
ravnanje. Posamezni vidiki različnih tovrstnih dejanj omogočajo, da se pravno ukrepa. Seveda je pred tem potrebno jasno opredeliti, kako
nadlegovanje poteka: javno ali v nekem zaprtem krogu.

— Opirajoč se na: www.klicksafe.de

4. Primeri spletnega nadlegovanja
Vprašajte svoje učence po primerih iz njihove neposredne okolice. Ali je kdo takšen v krogu njihovih prijateljev/znancev ali v razredu/šoli?

Tukaj na kratko omenite kaj se lahko dogaja, reakcije okolja in občutke vpletenih.

5. Delo v skupinah glede na različna stališča vpletenih
Razred razdelite v šest enako velikih skupin. Če to v vašem razredu ni možno, izberite svoj preizkušen način dela. Ob tem upoštevajte, da je ena
skupina sestavljena samo iz deklet in ena samo iz fantov.

Nadlegovanje
ta pojav obstaja že od nekdaj, ampak v prejšnjih časih se je to dogajalo na
štiri oči
žrtev in storilec sta jasno definirana
med žrtvijo in storilcem obstaja fizično oziroma psihično neravnovesje
vpleteni krog oseb je pregleden
v procesu so obdobja “mirovanja” (npr.: doma, daleč od šole...)
reakcije žrtve so takoj vidne

Spletno nadlegovanje
relativno nov pojav, pogojen z naglo širitvijo novih medijev
nadlegovanje se ne odvija več na štiri oči, temveč preko modernih
komunikacijskih sredstev (internet ali mobilni telefon)
bistveno preprostejše, hitro in na široko zastavljeno širjenje novic
vpleteno je nepregledno število ljudi
ne zaustavi se pred hišnimi vrati ampak zasleduje žrtev tudi v posteljo
enkrat posredovane informacije ostanejo na internetu trajno shranjene
storilci lahko delujejo anonimno
reakcije žrtev niso direktno vidne
tudi žrtev svojega nasprotnika ne more videti in morda tudi presoditi, da
stoji za vsem v bistvu samo “pomota” (npr.: storilec z objavljeno sliko sploh
ni hotel vzpodbuditi množico komentarjev)

Skupne točke
dogaja se daljše časovno obdobje
večinoma namerne žalitve, smešenja, grožnje ipd.
žrtev in storilec se pogosto poznata
praviloma se razvije iz nepomembnega začetnega
nesporazuma ogromna tvorba (temu so neredko
vzrok medčloveški konflikti / razlike)
za storilca predstavlja žrtev neke vrste ventil za
sproščanje lastnih agresij (“jaz sem glavni”)
ostali si pogosto ne upajo posredovati iz strahu, da
sami ne bi postali žrtev ali pa ne vedo, kako naj bi
reagirali oziroma se sploh ne čutijo za to poklicani
(enostavno gledajo stran)
možne posledice za žrtev: strah pred šolo, motnje
spanja, izguba samozavesti, razmišljanje o
nevzdržnosti stanja in v določenih primerih tudi
samomor

javno

Brez pristanka prizadetega so objavljeni video posnetki in fotografije
→ Kršenje pravice do zasebnosti in pravice do razpolaganja z lastno
fotografijo
Žalitve ali širjenje laži po družbenih omrežjih, forumih itd.
→ Z opustitveno tožbo je možno zahtevati sodno prepoved navedenih dejanj
ali vložiti kazensko ovadbo zaradi obrekovanja oziroma klevetanja

v zaprtem krogu

Žalitve/ nadlegovanje po elektronski pošti, Instant Messengerju preko
smsov, ki trajajo daljše časovno obdobje
→ Tukaj pod določenimi pogoji lahko zahtevamo tudi prepoved približevanja,
ki je opredeljena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Na splošno velja:

Grožnja, izsiljevanje ali prisila so kazniva dejanja! Ni pomembno kateri medij je pri
tem uporabljen in ali poteka javno ali v zaprtem krogu. O takšnih primerih je treba
nemudoma obvestiti starše, učitelje in če je potrebno tudi policijo.

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


Potem pa skupinam razdelite šest v nadaljevanju navedenih tem, oziroma jim dajte možnost, da same izberejo, katero temo želijo obdelati. Način
razdelitve tem, ki ga boste izbrali, je odvisen od sestave razreda. Odločite se, kateri način je naboljši. Edina izjema sta obe istospolni skupini (glej
skupini. 1 & 2). Te svojih tem ne morejo prosto izbirati.

Razdelitev po skupinah:

Sk. 1: Kaj lahko oziroma naj bi kot prizadeta storila? (skupina deklet)
Sk. 2: Kaj lahko oziroma naj bi kot prizadeti storil? (skupina fantov)
Sk. 3: Kaj so lahko možni vzroki/povodi?
Sk. 4: Kaj lahko storijo sošolci?
Sk. 5: Kaj lahko oziroma naj storijo učitelji? (tako prej kot tudi v akutnem primeru)
Sk. 6: Kaj lahko oziroma naj storijo starši? (tako prej kot tudi v akutnem primeru)

Skupinam učencev dajte po en plakat (del puzzla), vsaj en debel marker in primerno oblikovan list papirja z njim namenjenimi nalogami. Na plakatu naj
bo vidno izpostavljena tema, ki jo bodo obdelali in morda zapisana imena učencev in razred. Da bi se delo lahko odvijalo hitreje, lahko učencem
dovolite, da že vnaprej pripravljene listke, kjer so obdelali svojo temo, prilepijo na plakat.

Spletno nadlegovanje

6. Predstavitev rezultatov skupinskega dela
Vsaka skupina naj sedaj dobi čas, da predstavi svoje misli oziroma rezultate. Odvisno od sestave razreda je ali bo to storil izbrani predstavnik skupine
ali pa skupina kot tim.

Po zaključku predstavitev naj ima ves razred možnost za nadaljna vprašanja, pobude in razpravo. Ob tem budno pazite na uro, da bo lahko imela vsaka
skupina dovolj časa predstaviti svoja razmišljanja.

Pripombe: Če bi skupina 3 kot eno od točk omenila socialne probleme, naj jih podrobneje razloži, kajti ta pojem ima lahko zelo različne definicije. Razen
tega lahko učence po njihovi predstavitvi vprašate ali ni morda pravzaprav storilec “ubogi revček”. Kajti v odgovorih učenci pogosto navajajo, da se
dolgočasijo, da rastejo v razpadli družini, niso med najbolj priljubljenimi itd. Če vaši učenci na to gledajo enako, se postavlja vprašanje, če to morda ne
bi pomagalo prizadetemu pri premagovanju situacije, seveda če to ozavesti!

Za skupino 4 je potrebno še dodati, da se moramo z učenci pogovoriti o temi ”pogum”. Kajti za borbo proti spletnemu nadlegovanju je potreben pogum!
Ni zaželjeno, da enostavno gledamo stran. Toda od kod pravzaprav črpati pogum? Pogumni smo takrat, ko stvari poznamo in razumemo in imamo
razvite socialne kompetence kot so denimo zmožnost empatije, čut za pravičnost itd.

Kaj lahko
oziroma naj bi kot
prizadeta storila?

Kaj so lahko možni
vzroki/povodi? Kaj lahko oziroma

naj bi kot prizadeti storil?

Kaj lahko
storijo sošolci?

Kaj lahko oziroma
naj storijo starši?

Kaj lahko oziroma
naj storijo učitelji?



8. Vprašalnik
Na koncu ure naj učenci izpolnijo anonimni vprašalnik, ki ga najdete v nadaljevanju. Pazite na to, da bodo učenci to nalogo opravili samostojno, brez
“posvetovanja” s sošolci. Poberite vprašalnike.

7. Priprava razrednih pravil
Skupaj z razredom pripravite tudi pravila za obnašanje
oziroma ravnanje, ki jih ob koncu ure obesite na vidno
mesto v razredu. V ta namen jim dajte v obliki pametnega
telefona (kot zastopnika novih medijev) vnaprej pripravljen
plakat, ki ima napis: Spletno nadlegovanje - ne pri nas! (glej
spodaj). Skupaj z razredom pripravite povzetek najvažnejših
spoznanj in jih v obliki posameznih točk napišite na plakat, ki
ga nato skupaj obesite.

Spletno nasilje - ne pri nas!

Drug do drugega se obnašamo
spoštljivo in fer tako v
šoli kot tudi na spletu.

Smo pogumni, kadar opazimo, da
je kdo žrtev spletnega

nadlegovanja.

Ne sodelujemo pri nobeni vrsti
spletnega nasilja.

Poiščemo pomoč in se
pogovorimo s starši in/ali z

učitelji!

.....



Tvoje mnenje je zaželjeno

Tema me je nagovorila in mi vzbudila zanimanje.

Izvedel/a sem veliko novih reči.

V pogovor mi je uspelo vključiti dosedanje izkušnje.

Dane naloge sem lahko zelo dobro rešil/a.

Intenzivno sem sodeloval/a.

Ta učna ura je bila zabavna.

Tega ne bom tako hitro pozabil/a:

Na to bom od sedaj vedno pozoren/a:

Posebej všeč mi je bilo:

Najmanj zanimivo je bilo:

  



Zapisnik o rezultatih
izpolni učitelj

Kakšne so ocene za pripravo učnih ur na
splošno?

Komentar:

Kako ocenjujete pripravljeno gradivo? Uporabno v izhodiščni
obliki

Veliko je bilo treba
spremeniti

Gradivo sploh ni bilo
uporabljeno

Komentar:

Ali so učenci naloge dobro rešili?

Komentar:

Ali so bili učenci med uro ves čas osredotočeni
na delo?

Komentar:

Katere spremembe v konceptu si želite? Prosim, navedite konkretne primere.

Podajte povzetek rezultatov iz vprašalnikov, ki so jih rešili učenci:

Ime šole:

Razred:

  



Dodatna vprašanja k filmu „Let´s fight it together“
Gradivo za film prihaja s podatkovnega CD-ja (dosegljiv na www.klicksafe.de)

Joe (žrtev)
Kdaj je Joe opazil, da ga sistematično
nadlegujejo?
Kaj je bilo po tvojem mnenju najhujše, ko
so ga nadlegovali po spletu?
Ali je Joe vedel, kdo je pri tem sodeloval?
Komu je zaupal?
Kaj je Joe storil, da bi se iz te situacije
rešil?
Zakaj Joe ni nikomur povedal (tudi svoji
materi in učiteljici ne) kaj se je zgodilo?
Kdaj bi Joe lahko komu povedal, kaj se je
zgodilo?
Komu bi Joe lahko to povedal? Pogovorite
se o tem, komu lahko zaupate in če je
resnično dobra ideja, da se pogovorimo
samo s prijatelji, kadar gre za zelo resne
zadeve. Kaj bi lahko prijatelj naredil, ko
mu poveš, da gre za nadlegovanje?
Kako se Joe, po tvojem mnenju, počuti
sedaj?

Kim (storilka)
Kaj misliš o Kim? Ali je njegova
prijateljica?
Ali misliš, da je ona tista, ki nadleguje
Joa?
Ali meniš, da je Kim odgovorna za ta
dejanja? Ali meniš, da je edina, ki bi jo
bilo treba kaznovati?
Kako je Kim v tej situaciji reagirala? Kaj
meniš o tem?
Ali meniš, da je Kim resno mislila, ko se je
spravila na Joa? Kaj meniš, kdo lahko
najbolje pove, če je bilo vse skupaj samo
šala ali ne? Joe ali Kim?
Če Kim misli, da je bilo vse skupaj samo
šala, se vprašajmo ali to pomeni
opravičilo ali pa zgolj izgovor zaradi
njenega ravnanja?
Kako se po tvojem mnenju počuti Kim, ko
pride v šolo policija?
Kaj meniš, kako je razmišljala Kim o tem,
kako se bo vsa zadeva za njo končala?
Mnogo ljudi se na spletu obnaša drugače
kot v resničnem življenju. Počutijo se
anonimni in se manj zadržujejo.
Pogovorite se o razlikah v pogovoru po
spletu in pogovoru na štiri oči. Razmisli,
kaj bi na spletu naredil ali o čem bi se
pogovarjal, kar sicer v resničnem življenju
ne bi storil.
Ali je Kim Joa nadlegovala samo takrat, ko
je bila na spletu? Ali je bil Joe edini, ki ga
je nadlegovala?

Rob (opazovalec,
sostorilec)

Kako dobro se po tvojem mnenju poznata
Rob in Joe?
Opiši, kaj misliš, kako se je Rob ves čas
počutil? Ali so se njegovi občutki
spremenili?
Zakaj se Rob obnaša na takšen način?
Ali je bil Rob udeležen pri nadlegovanju
Joa? Ali je opazil, da je Joe žrtev
nadlegovanja?
Ali je Rob samo gledalec ali tudi
sostorilec?
Kako je Rob pripomogel, da se je stanje
zopet uredilo?
Kaj bi Rob razen tega še lahko storil?

Učiteljica
Ali so učiteljico tudi nadlegovali?
Zaradi česa je učiteljica opazila, da z Joem nekaj ni v redu?
Kako je v tej situaciji ravnala ona?
Kako se je po tvojem mnenju počutila kot žrtev nadlegovanja?
Kaj se je zgodilo s spletno stranjo? Kaj je storila, da so spletno stran
odstranili?
Kaj lahko šola stori, da pomaga tistim, ki so žrtve spletnega
nadlegovanja?
Kakšni so bili nasveti učiteljice o tem, kako lahko drugi pomagajo,
da se spletno nadlegovanje zaustavi?

Joeina mati
Kako je mati vedela, da nekaj ni v redu?
Kako se je po tvojem mnenju počutila?
Zakaj, po tvojem mnenju, Joejeva mati na začetku ni bila sposobna
ugotoviti, kaj ni vredu?
Zakaj je Joejeva mati mislila, da je problem povezan z internetom
oziroma mobilnim telefonom?
Kaj je Joejeva mati naredila, da bi ugotovila, kaj se dogaja?
Na koga bi se Joe lahko obrnil, če se o dogajanju ne bi mogel
pogovoriti s svojo materjo?

http://www.klicksafe.de
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