SVET NAŠIMI OČAMI

O PROJEKTE
Projekt „SVET NAŠIMI OČAMI“ je určený TEBE.
Naším cieľom je zorientovať ťa v online svete a priblížiť ti témy, ktoré ťa
v tejto dobe veľmi ovplyvňujú. Ovplyvňujú tvoju osobnosť a budujú
vlastnosti, ktoré ťa formujú ako človeka.
Rozoberieme si témy ako kyberšikana, vplyv sociálnych sietí, nástrahy
online sveta a nepravdivých správ.
Nebudú to však žiadne formálne reči a poučky.
Problémové situácie rozoberieme z pohľadu psychológa, ale aj osôb,
ktoré online svet potrebujú pri svojej práci a prezentácii svojej osoby.
Ponúkneme ti ich triezvy pohľad na sociálne siete.
Sociálne siete ti môžu priniesť veľa inšpirácie, motivácie a nápadov,
ale zároveň sú plné nástrah, negatívnych vecí a ľudí.
Preto sa musíš naučiť ako pracovať s informáciami, ktoré si prečítaš.
Musíš sa naučiť, že ak niečo zverejníš na sociálnej sieti,
môže to ktokoľvek zneužiť.

K projektu SVET NAŠIMI OČAMI
vznikla aj pieseň
"Vedieť dávať" (prod. GRIZZLY),
ktorú si môžeš pozrieť na našom
youtube kanáli CITY KIDS Bratislava.

Garantka projektu

Erika Brštiaková

Erika je psychologička pracujúca na ZŠ Dubová a zároveň je aj
spoluzakladateľka prvého muzikoterapeutického centra Amadeus n.o..
Od začiatku svojej praxe venuje svoju pozornosť deťom a mládeži.
V minulosti pracovala s deťmi a mládežou v detskom domove a s deťmi
a mládežou so zdravotným znevýhodnením. Už v minulosti sa stretávala
s problémami, ktoré si žiaci prinášajú z online sveta (napr. kyberšikana,
náznaky závislosti a i.). A preto ju projekt Svet našimi očami - Sociálne
siete zaujal a my sme veľmi radi, že vďaka nej sú prednášky na vysokej
profesionálnej úrovni.

Hosť a moderátor projektuTOMY

KOTTY

Tomy je talentovaný spevák, umelec a veľmi
kreatívny človek. Je moderátorom AUTOMAT-u a
svojím humorom obohatil aj naše prednášky.
Sociálne siete veľmi úzko súvisia s jeho prácou,
takže vie deťom poskytnúť pohľad človeka, ktorého
sociálne siete ovplyvňujú takmer každý deň.

Hosť projektu M A J S E L F
Známy slovenský raper Majself si to, čo v živote
dokázal, musel tvrdo vydrieť. S rapom začal už
v šestnástich rokoch a každým rokom získaval viac
skúseností, rástol ako osobnosť a postupne sa dostal
tam, kde je teraz. Svet umelcov je úzko spätý
so sociálnymi sieťami a aj on musel bojovať
s negatívnymi komentármi.

Sociálne siete ti poskytujú možnosti zoznamovania sa
a komunikácie s ľuďmi, s ktorými by si sa možno nikdy nestretol.
Táto komunikácie prebieha rýchlo a dynamicky. Môžeš tu spoznať nových
priateľov, či partnerov. No nie je to vždy tak.
Virtuálny priestor sociálnych sietí poskytuje anonymitu osôb
a široký priestor na možnosti podvodu a klamstiev. Môžeš sa tu stretnúť
s groomingom (správanie páchateľa, ktoré koná za účelom sexuálneho
zneužitia dieťaťa.), sociálnym násilím, internetovým prenasledovaním,
šikanou a inými možnými rizikami.
Treba si preto poriadne rozmyslieť, čo o sebe
na sociálnych sieťach prezradíš.
Nie vždy je na druhej strane internetu tá osoba, za ktorú sa vydáva.
Počul si už o slove Catfish?
Je to človek, ktorý si na sociálnych sietiach vytvára
falošnú identitu.
Over si osobu, s ktorou komunikuješ (falošné fotky, profil…)
Dôveruj svojím pocitom a intuícii. Ak sa ti osoba, s ktorou komunikuješ
nepozdáva, jej správanie a požiadavky sú čudné, možno je na čase
porozmýšlať, o čo tu vlastne ide.
Nezabúdaj, nie všetko, čo vidíš na sociálnych sieťach je pravda.
Úprava výzoru a okolia na fotografií a videách je čím ďalej častejšia.

NEPRAVDIVÁ SPRÁVA
Slovo hoax pochádza z anglického hocus,
čo znamená podvádzať.

Hoax je podvodná, poplašná a hlavne falošná správa, ktorú niekto
zámerne vytvoril. Medzi hoaxy sa radia správy upozorňujúce na falošné
nebezpečenstvo, rôzne vtipy či obyčajné podvody. Tieto správy zvyčajne
reagujú na aktuálne problémy a trendy v spoločnosti. Cieľom je zakryť
pravdu, prekryť fakty alebo vytvoriť situáciu, v ktorej sa všetky tvrdenia
stávajú rovnako pravdepodobnými. Zámerom je vytvoriť nedôveru
k autoritám, médiám a faktom vo všeobecnosti.
Čo má väčšina hoaxov spoločné?
- varujú pred neexistujúcim nebezpečenstvom
- sú naliehavé
- vyzývajú, aby si správu rozposlal všetkým kamarátom, rodine...
- neuvádzajú zdroje informácií a ak áno, sú neoverené a nedôveryhodné.
Ako odhaliť falošné správy?
- zisti, či už o danej informácii niekto písal, či si o tom už predtým počul.
Je potrebné vedieť kto je autor a čo nám prezentuje, či ide o fakt alebo iba
o jeho názor.
- nesleduj stránky a ľudí, ktorí zdieľajú hlúposti.
Prečo je hoax nebezpečný?
- hoaxy rozširujú poplašné správy a tým u mnohých vyvolávajú strach.
- niektoré hoaxy poskytujú nebezpečné rady
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Otázka na zamyslenie:
Pri ktorej správe si mal pochybnosti a nakoniec si zistil, že ide o hoax?

.

Čo je šikanovanie?
Vieš definovať, čo je vlastne šikanovanie?
V dnešnej dobe už toto slovo počuješ veľmi často, ale nie každý negatívny
incident medzi deťmi, spolužiakmi, kamarátmi musí byť hneď šikanovanie.
Hlavným znakom šikanovania je prevaha agresora.
Za šikanovanie označujeme úmyselný, spravidla opakovaný útok voči
žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo
nemôžu účinne brániť.
Jednorázové konflikty sa za šikanovanie nepovažujú.
Šikanovanie sa môže prejaviť najmä fyzickými útokmi, urážaním,
nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú
vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním,
vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých
informácií alebo kyberšikanovaním, ale aj zámerným vyčleňovaním
z kolektívu.
O šikanovaní treba rozprávať!
Ak sa utajuje, napomáhame agresorovi v pocite, že sa nič nemôže stať.
Čím dlhšie šikanovanie trvá, tým horší dopad to má na psychiku obete a
následky môžu byť veľmi vážne.

Šikanovanie treba zastaviť okamžite!
Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu
alebo priestupku! To znamená, že agresor môže byť trestne
stíhaný!

Otázka na zamyslenie:
Ako sa podľa teba cíti niekto, kto je šikanovaný?
Ako sa to prejavuje na jeho správaní?

Pomôžeme ti s odpoveďou.
Ako sa cíti niekto, kto je šikanovaný?
Ak mi niekto fyzicky alebo psychicky ubližuje, zanecháva to pocit hanby,
viny, pocit, že je to moja chyba a asi nie som dobrý človek.
Tieto pocity sú však nesprávne!
Nikto nemá právo na to, aby svojím správaním vzbudzoval v niekom
inom strach a ponižoval ho.

Možno aj niekto z tvojich kamarátov je obeťou šikany.
Je dôležité všímať si varovné signály:
drobné odreniny, škrabance, modriny
strata alebo poškodenie oblečenia, peňazí...
časté bolesti hlavy, brucha, celkový pocit únavy dieťaťa, ale aj
predstieranie choroby
nechutenstvo, zmena stravovacích návykov...
dieťa dlho zaspáva, má nepokojný spánok, často sa budí, máva nočné
desy
zhoršenie školského prospechu, strata motivácie učiť sa a chodiť do
školy
ak dieťa prichádza o kamarátov, nechce chodievať von...
výkyvy nálad, sebadeštrukčné správanie alebo ubližovanie iným

Kyberšikana
je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačnokomunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a
sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie,
pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

Aké sú znaky kyberšikany?
sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná
fyzická prevaha
agresor vystupuje často anonymne
útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete
informačno-komunikačné technológie umožňujú anonymitu a odstup
útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako
inými spôsobmi
útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb
agresor je schopný útočiť z rôznych miest
útoky môžu mať dlhšie trvanie
obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť a nemusí byť schopná
identifikovať agresora,
zverejnené informácie, fotografie a audio-záznamy a videozáznamy
môže byť náročné odstrániť z internetu.

Dobre si premysli,
aké informácie, fotografie a videá
zverejníš na sociálnych sieťach.

Ak ti správanie tvojich spolužiakov a
kamarátov ubližuje, neboj sa hovoriť o
tom, ako sa cítiš. Pomenuj situáciu,
ktorá ti vadí. Niekedy si kamaráti
neuvedomia, že ti svojím správaním
ubližujú.
Keď ich správanie bude aj naďalej pokračovať, je lepšie prerušiť
kamarátske vzťahy. Nesprávaj sa rovnako, nevracaj im ich agresívne
správanie rovnakým spôsobom.
Ak kyberšikanovanie neprestáva,
nenechávaj si to pre seba.
Prekonaj svoj strach a povedz to niekomu blízkemu...dospelému,
ktorému dôveruješ alebo svojmu učiteľovi.
Čím dhšie to budeš tajiť, tým väčšiu
silu nad tebou agresor získava.
Ak sa stretneš s útokmi, výsmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy
si ukladaj.

Kyberšikanovanie nie je správne a
môže niekomu veľmi ublížiť.

Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti,
vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to právo!

Pohybom k sebavedomiu
Ako najčastejšie tráviš svoj voľný čas? Pred telkou, tabletom
alebo pred počítačom? Máš dostatok pohybu? Športuješ?
Vieš aký dopad má na tvoj organizmus nedostatok pohybu?
Obezita, agresivita, nervozita a stres....netýka sa to len dospelých, ale
čoraz viac sú tieto problémy časté aj u detí.
Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou každého z nás.
Zdravotné benefity pravidelného pohybu sú úplnou samozrejmosťou podporuje zdravú činnosť srdca a pľúc, pozitívne vplýva na kvalitu
spánku a imunitu, zlepšuje metabolizmus a vybuduješ si vďaka tomu
silné a zdravé telo.
Čoraz viac si však uvedomujeme, ako pohyb ovplyvňuje aj psychiku.
Nedostatok pohybu vedie k nedostatočnému odbúravaniu stresu, čo sa
prejavuje vnútornou nepohodou, nudou a zvýšenou negatívnou náladou.
Pohyb a šport je jedným z najlepších spôsobov ako
získať zdravé sebavedomie.
Vďaka športu si budeš viac veriť. Budeš veriť vo svoje schopnosti,
uvedomíš si svoju hodnotu a vďaka tomu budeš rozvíjať svoju celkovú
osobnosť. Zároveň si buduješ dôležité vlastnosti ako zodpovednosť,
cieľavedomosť a odolnosť. Tieto vlastnosti sa ti zídu aj v budúcnosti.
Ak si nájdeš šport, pohybový alebo tanečný krúžok, ktorý ťa bude baviť a
napĺňať, získaš vďaka tomu miesto, kde sa vždy po škole budeš tešiť.
Miesto, kde môžeš naplno prejaviť svoj talent a svoju osobnosť. Vďaka
športu získaš nové priateľstvá a neoceniteľné zážitky na celý život.
Veľmi dôležitý je aj pocit, že niekam patríš. A vďaka
športovým aktivitám, kolektívu a kamarátom ten pocit
určite nájdeš.
Hýbte sa spolu celá rodina. Zapoj do pohybových aktivít aj rodičov choďte na spoločnú prechádzku, vytiahnite bicykle, nájdite si šport, ktorý
baví celú rodinu.

Dôležité informácie:

Ak potrebuješ pomoc, poradiť sa svojím problémom
alebo nevieš ako postupovať ďalej, povedz to blízkej
osobe, rodičom, učiteľovi alebo psychológovi. Nebuď
nikdy na svoje problémy sám. V prípade, že sa nemáš
komu zveriť osobne, neváhaj kontaktovať anonymne a
bezplatne Linku detskej istoty
na telefónnom čísle: 116 111 alebo emailom na adresu:
116111@ldi.sk

Erika Brštiaková, školský psychológ a garant projektu
Hostia: Tomy Kotty a Majself
Použitá literatúra:
Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v
školách a školských zariadeniach
Zdroj obrázkov: Canva

