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3.

Všetci dospelí tiež boli kedysi deťmi. Teraz ako dospelí však akoby, aké to je
cítiť sa, vyjadrovať sa a dívať sa na svet ako dieťa. Dospelí žijú vo svete pravidiel
a dodržiavajú spoločenské normy, ktoré sú výsledkom stáročí kultúrneho,
historického a politického formovania.
Školy učia deti, ako tieto normy dodržiavať a ako dospieť... Ale často sa zabúda
venovať pozornosť tomu, ako deti vidia svet a čo si o ňom myslia. To je dôvod, ktorý
spája sedem európskych krajín – Bulharsko, Nemecko, Holandsko, Rumunsko,
Slovensko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, aby vytvorili otvorený priestor a počúvali
hlasy detí. Tieto krajiny sa veľmi líšia svojím historickým vývojom, národnou a
národnostnou diverzitou, životnou úrovňou, systémom vzdelávania a tradíciami
zapájania detí do systému vzdelávania, ako aj dodržiavaním detských práv.
Išli sme do 16 škôl a stretli sme sa s viac ako 514 žiakmi a študentmi. Prostredie
škôl vo všetkých krajinách bolo veľmi odlišné. Niektorí učitelia participujúci na
interaktívnych workshopoch začali učiť ešte počas autoritárskych režimov, iní boli
mladí učitelia s výraznými multikultúrnymi skúsenosťami.
Ukázalo sa však, že všetky deti sa pozerajú na svet podobne, bez ohľadu na to, kde
žijú a chodia do školy. Mali podobné príbehy o tom, ako vnímajú šikanovanie a
problémy, s ktorými sa stretávajú v škole.
Odpovede detí a naše zistenia a závery predkladáme v tejto brožúre. Pokúsili sme
sa vcítiť do myslenia detí a dozvedieť sa o ich pocitoch, problémoch a očakávaniach
týkajúcich sa násilia a šikanovania. Poďme si vypočuť, čo nám chcú povedať.

Príjemné čítanie a veľa šťastia!

Počúvaj ma! / Úvod
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ČO ROBÍME?

Prečo

3.

Šikanovanie v škole je bolestivá skúsenosť a nevyhnutne ovplyvňuje
celkový vývin mladého človeka. Ohrozuje samotnú podstatu
akademického procesu a negatívne ovplyvňuje schopnosti detí učiť
sa, čo je hlavným cieľom školy ako inštitúcie. Schopnosť detí poradiť
si s týmito problémami má vplyv na to, ako deti formujú svoje budúce
medziľudské vzťahy; na to, akí ľudia z nich vyrastú, a či sú so sebou
spokojní, alebo či u nich pretrváva pocit ublíženia, ktorý môže mať
vplyv na ich sebaúctu, vzťahy, správanie a emócie. Napokon, škola
zohráva podstatnú úlohu v každodennom živote detí.
Tento projekt sme vypracovali preto, lebo ako odborným pracovníkom
i rodičom nám záleží na budúcnosti detí a sme presvedčení, že
násilie v školách sa dá odstrániť a zabezpečiť, aby naše deti dospeli
v emocionálne zdravých a sebaistých ľudí. Škola je predsa miestom,
ktoré má podstatný význam pre duševné a emocionálne zdravie a
kognitívny vývin dieťaťa. Predloženým projektom sa snažíme priblížiť
k deťom najprv ako učitelia, potom ako rodičia. Chceme, aby sa
pokúsili pochopiť svoje emócie a strach – vyslovený aj nevyslovený.

4.

Komunikácia s deťmi, rodičmi, učiteľmi a ďalšími dospelými, ktorým
záleží na spokojnosti a bezpečnosti detí, nám ukázala potrebu
dôkladného preskúmania problémov, ktorým deti z ich vlastného
pohľadu čelia v školách. Preto sme vyvinuli prístup založený na
skúsenostiach detí, aby sme pomohli učiteľom a dospelým vôbec
pochopiť obavy, ktoré deti majú v súvislosti s násilím v školách.
Dúfame, že dospelí sa naučia deti podporovať a reagovať bez výčitiek.
Dúfame, že učitelia, a dospelí vôbec, sa naučia identifikovať a zvládať
zastavenie agresie v triede už v začiatkoch.

Počúvaj ma! / Čo robíme?
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Pohľad detí na šikanovanie tvorí jadro projektu.
Celkovým cieľom je zapojenie detí do prevencie
šikanovania a vytvárania bezpečného prostredia
participačným a posilňujúcim (empowering)
spôsobom.
Prvý krok predstavuje oslovenie detí z rôznych
európskych krajín so žiadosťou, aby sa podelili o svoje
pohľady, názory, aby vyjadrili, čo si myslia a cítia, čoho
sa boja a čo očakávajú v súvislosti s bezpečnosťou v
školách.

Ďalší krok je posilnenie detí aj učiteľov, aby sa
spolupodieľali na vytvorení bezpečnejšieho školského
prostredia. Každá škola môže flexibilne uplatniť všetko,
čo sme sa dozvedeli pri realizácii programu, a podľa
konkrétneho prostredia svojej školy vytvoriť jedinečný
program a postup proti šikanovaniu. Zaznamenali
sme určité rozdiely, ale vyskytli sa aj opakujúce sa
všeobecné riešenia – všimli sme si ich v kresbách detí z
rôznych krajín, rôzneho pôvodu a kultúrneho zázemia aj
odlišných systémov vzdelávania.

Potom sa stretneme s učiteľmi a budeme diskutovať
o názoroch a predstavách detí. Prostredníctvom série
workshopov sa spolu s učiteľmi pokúsime vcítiť do
“kože” detí, aby sme získali skúsenosti, ktoré nás budú
motivovať vnímať ich problémy.

Spolu s deťmi a s pomocou ich učiteľov sme sa zamerali
na vytvorenie trvalo udržateľného prístupu, ktorý by sa
dal použiť v každodennej práci proti násiliu v školách,
alebo, ako povedali samotné deti, „aby sme mali nástroje,
ktoré môžeme použiť na nápravu situácie“.

Počúvaj ma! / Čo robíme?
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Kto?
Sme presvedčení, že dospelí sú zodpovední za vytvorenie
bezpečného a ochranného prostredia pre deti, a preto
mnoho z našich činností je zameraných na dospelých.
Ak dospelí chcú túto úlohu zvládnuť, musia byť smelí
a otvorení prijať pohľad a perspektívu detí. Dospelí sa
nesmú báť priblížiť sa deťom, porozumieť im a podporovať
ich v čase konfliktov, ťažkostí a utrpenia. Keď dospelí
chápu hľadisko detí a použijú svoje životné skúsenosti a
odborné poznatky, dokážu deťom naozaj pomôcť, aby sa
cítili v bezpečí, chránené, silné a sebaisté (empowered).
Deti vo veku 7 až 18 rokov sú veľmi citlivé a v ich živote
sa deje mnoho zmien. Najbližšími dospelými v tomto
období ich života sú im ich rodičia a učitelia, ako aj ďalší
špecialisti, ktorí sa podieľajú na ich vývoji a ochrane. Práve
na týchto dospelých chceme smerovať svoje aktivity.
Súčasťou projektu je vzdelávanie a zvyšovanie citlivosti,
pedagogických zamestnancov vo včasnej identifikácii
prejavov šikanovania, poskytovaní potrebných intervencií,
nadväzovaní medziodborovej spolupráce spolu s ďalšími

4.
špecialistami, rodinami, systémom ochrany detí atď.
Východiskom, o ktoré sa budú opierať, sa stanú názory a
pohľady vyjadrené deťmi a mladými.
Deti v školách vyjadrili svoje názory a podelili sa o
pocity súvisiace so šikanovaním, aby pomohli dospelým
lepšie ich pochopiť. V neskoršej fáze realizácie projektu
sa deti zapoja do interaktívnych činností (workshopy k
prevencii šikanovania na školách). Osobitná pozornosť
sa venuje obetiam a páchateľom šikanovania, ktorí
aj s rodičmi budú mať prístup k psychologickému
poradenstvu/poradenským programom, ktoré poskytujú
dve organizácie –Animus Association Foundation a Save
the Children Romania.
Pre rodičov sme pripravili brožúru s informáciami o
včasných príznakoch šikanovania a o tom, ako chrániť
svoje deti. S posolstvom, ktoré priniesli deti, sa obrátime
na tvorcov legislatívy a politík. Všetky poznatky,
ktoré sme sa dozvedeli v rámci projektu, postúpime
širšiemu okruhu špecialistov zodpovedných za duševnú
pohodu a zdravý vývin detí – riaditeľom škôl, učiteľom,
sociálnym pracovníkom, policajtom a ďalším kľúčovým
zainteresovaným stranám. Sme presvedčení, že toto
je účinný spôsob, ako zvýšiť povedomie odborných
pracovníkov o emocionálnych potrebách detí.

Počúvaj ma! / Čo robíme?

9

AKO TO ROBÍME

1.

„ Každé dieťa je jedinečným a
mimoriadnym človekom.“ (George Morrison)

Ďalšie kapitoly obsahujú otvorene a úprimne vyjadrené názory
detí na šikanovanie, násilie a bezpečnosť na školách. Deti mohli
vyjadriť svoje predstavy, myšlienky, obavy, postoje a pocity voči
násiliu a zanedbávaniu zo strany dospelých. Takýmto spôsobom
získali možnosť uplatniť svoje základné právo na participáciu.

Dieťa je ústredným bodom
Pri našej práci sme aplikovali myšlienku takého prístupu k dieťaťu,
ktorý mu dáva slobodu a zodpovednosť. Jeho úlohou je dieťa
posilniť a umožniť uplatňovanie jeho individuálnej perspektívy pri
práci či využitie jeho uhlu pohľadu pri hľadaní riešení.
Deti a mladí ľudia sa na vlastných životoch a vývine podieľajú
aktívne. Znamená to, že majú byť duševne a telesne zapojení
do všetkých súčastí svojho života. Tak ako všetci ľudia, aj oni
sú špecifickými osobnosťami vymedzenými svojimi vlastnými
vývinovými štádiami, s originálnym pohľadom na realitu a svoju
aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzajú.
2.

1

3

2

4
5
6

1: „Pomáhajte šikanovaným.“
2: „Šikana je zlá.“
3: „Si hnusne tučná.“
4: „Hej! Nenavážaj sa do nej.“
5: „Neurážaj ju!“
6: „Okamžite s tým prestaň!”

Autorka: dievča, 11, Slovensko
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Ako aplikovať prístup
zameraný na dieťa pri riešení
šikanovania?
Cieľom prístupu zameraného na dieťa je umožniť deťom, aby
si bezpečným a rešpektujúcim spôsobom vytvorili svoj vlastný
prístup k riešeniu rôznych situácií. Podporiť ich schopnosť
spolupracovať, vývin zručností potrebných pre život, schopnosť
zorganizovať samých seba, predovšetkým posilniť ich
kompetencie a samostatnosť (empower). Posilnenie kompetencií
a samostatnosti (empowerment) je proces, ktorým sa ľudia učia
získať kontrolu nad svojím životom a zdrojmi prostredníctvom
sebaorganizácie. Deti sa potom cítia v komunite bezpečne,
podporované, šťastné, posilnené a ich pocit pohody (well-being)
výrazne vzrastie.

3.

Inštitút Štúdií ochrany dieťaťa (Child Protection Studies, 2015)
vyzdvihuje 4 oblasti prístupu zameraného na dieťa, ktoré sú v
praxi dôležité:
• rozpoznanie vývinového štádia a potenciálne problematických
míľnikov detstva a adolescencie vrátane včasnej pomoci deťom
a mladým ľuďom – v čo najskoršom období života dieťaťa a čo
najskôr od vzniku problému;
• prihliadanie na vývinové potreby detí a mladých ľudí pri
všetkých intervenciách,
• vytvorenie primeraných príležitostí pre deti a mladých ľudí, aby
mohli participovať na všetkých aspektoch intervencií zameraných
na ich ochranu, ktoré ovplyvňujú ich životy;
• podpora spoločného prístupu v oblasti starostlivosti a ochrany
detí vrátane posilnenia sietí, ktoré sú dôležité pre duševnú
pohodu dieťaťa (well-being).
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WORKSHOPY

Kto participoval

Na čom deti participovali?

V siedmich projektových partnerských
krajinách sa realizovalo 34 workshopov
v 16 základných a stredných školách
s celkovým počtom 514 žiakov a
študentov (vo veku 7 až 18 rokov)

Naša metodológia mala jeden spoločný východiskový
bod: pohľad detí a dospievajúcich. Participácia
neznamená iba účasť v danom procese, ale okrem toho aj
aktívne podieľanie sa, prevzatie zodpovednosti a šancu
rozhodovať a meniť. Náš prístup sa riadi základnou
myšlienkou, že participácia by mala byť posilňujúca.
Facilitátori sa detí nepýtali iba na ich možné potreby
ohľadne bezpečnosti a pohody v škole. Použili metódy
odrážajúce prístup zameraný na dieťa, dovolili deťom
aktívne prejavovať svoje nápady a myšlienky, predstavovať
si, uvažovať, snívať a vyjadrovať svoje názory a pohľady:
„Počúvaj ma! Je toho veľa, čo ti chcem povedať!“.
Týmto spôsobom my dospelí nemôžeme nepočuť
hlasy detí. Workshopy neposudzovali iba potreby detí
v súvislosti s ich skúsenosťami so šikanovaním, ale
apelovali na pripravenosť a odhodlanie detí skúmať a
znova vytvárať sociálne situácie zo školského života.
Deti neuvažovali iba o tom, prečo sú smutné, nešťastné
či nahnevané kvôli šikanovaniu, ale aktívne sa zapojili
do vytvárania predstavy ako by svet a škola vyzerali
bez šikanovania, zamýšľali sa nad tým, čo by iní ľudia
mali zmeniť, aby sa deti cítili v škole bezpečne ale tiež
čo by deti mali robiť, aby nedochádzalo k šikanovaniu.

Bulharsko: 7 workshopov, 3 školy a detská monitorovacia
a poradná skupina, 94 žiakov a študentov, 7 – 18-roční

Nemecko: 4 workshopy, 4 školy, 73 žiakov a študentov,

8 – 16-roční

Holandsko: 3 workshopy, 2 školy, 39 žiakov, 10 – 11-roční
Rumunsko: 5 workshopov, 1 škola a v rámci Národného
fóra pre deti, 114 žiakov, 10 – 11-roční

Slovensko: 6 workshopov, 2 školy, 50 žiakov a študentov,

10 – 17-roční

Švédsko: 5 workshopov, 2 školy, 84 žiakov a študentov,
10 – 16-roční

Spojené kráľovstvo: 4 workshopy, 2 školy, 60 žiakov,
8 – 10-roční.

2.

1.

12

Počúvaj ma! / Workshopy

Autori: 1) dievča, 10, Holandsko; 2) dievča, 10, Bulharsko;
3) dievča, 9, Bulharsko; 4) chlapec, 13, Bulharsko; 5) chlapec,
9, Bulharsko; 6) chlapec, 6, Bulharsko

„Ha-ha!“

5.
4.
3.

Ako participovali?
Cvičenia, ktoré facilitátori ponúkli, sa úplne spoliehali na
pripravenosť detí participovať a podeliť sa o svoje názory.
Použila sa kombinácia týchto metód:
Grafické tvorivé techniky
• kreslenie, modelovanie (modelovacia hlina, plastelína)
zobrazujúce situácie pri šikanovaní
• koláže z časopisov zobrazujúce pocity šikanovaných
a šikanujúcich
• tvorba obrázkov: „svet so šikanovaním a svet bez
šikanovania“
• tvorba plagátov „moja super škola“
• tvorba vlajok proti šikanovaniu s odkazmi pre 		
dospelých.
Vizuálne tvorivé techniky
• tvorba fotografií s nápadmi, asociáciami a odkazmi detí
o šikanovaní a potrebe ich ochrany.
Interaktívne skupinové pracovné techniky
Interaktívne skupinové pracovné techniky obsahovali
rôzne cvičenia. Podporovali sebaúctu a vytvárali pozitívnu
skupinovú atmosféru, v ktorej empatia a dôvera sú v
centre aktivít prostredníctvom vybudovania vzájomného
porozumenia a podporovania povedomia a rešpektovania
ochrany osobných hraníc: „čo pre mňa znamená
šikanovanie“.

Autori: dievčatá a chlapci, 8, Holandsko

Čo sme sa dozvedeli
Zistili sme, že musíme byť trpezliví. Odpovede na niektoré
otázky neprichádzali hneď na prvom stretnutí, ale niekedy
až počas nasledujúcich stretnutí s deťmi. Na získanie
odpovede na otázku je potrebný čas a odpoveď prichádza
ako proces, nie je to cieľ sám osebe.
6.

Počúvaj ma! / Workshopy
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10, Spojené krá
ľovstvo

Autorka: dievča,

„Jediná vec silnejšia ako strach
je nádej.“
(dievča, 14, Švédsko)
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PRÁVA DIEŤAŤA

Dohovor OSN o právach dieťaťa (The Convention on
the Rights of the Child), prijatý v roku 1989, zakotvuje
všetkým deťom na svete rovnaké práva. Dohovor zmenil
spôsob, ktorým sa pozeráme na deti – inými slovami,
teraz sa na dieťa pozeráme a zaobchádzame s ním
ako s ľudskou bytosťou s jasnými právami, a nie ako s
pasívnym objektom starostlivosti a charity.
V tom, že deti majú právo na ochranu, panuje zhoda už
dlhý čas. Dieťa však pre svoj zdravý vývin nevyhnutne
potrebuje nielen ochranu, ale potrebuje aj cítiť, že je
rešpektované a mať možnosť participovať: učiť sa vytvárať
si názory, mať sebadôveru a istotu vyjadriť svoje názory, a
predovšetkým cítiť, že je brané vážne.
Podstatou prístupu zameraného na dieťa je právo dieťaťa
vyvíjať sa telesne, duševne, emocionálne, kognitívne,
sociálne a kultúrne1. Pri akomkoľvek rozhodnutí
ovplyvňujúcom dieťa treba určiť, aký postup je v jeho
najlepšom záujme, a tak chrániť vývin dieťaťa v plnom
rozsahu 2. Pre určenie najlepšieho záujmu dieťaťa je veľmi
dôležité vziať do úvahy názor dieťaťa, v súlade s jeho
vekom a vyspelosťou 3.

Committee on the Rights of the Child) kľúčové pri
presadzovaní všetkých práv dieťaťa obsiahnutých v
Dohovore OSN o právach dieťaťa 4.
Zažitie šikanovania a násilia deti automaticky oslabuje.
Hlavne vtedy, keď sa ich práva porušujú v škole, na
mieste, kde viac ako 10 rokov trávia väčšinu svojho času
a kde by sa mali cítiť bezpečne. Je to miesto, kde robia
prvé kroky smerom k nezávislosti, miesto kde sa stretnú s
prvými príkladmi súladu a spolupráce s inými ľuďmi a so
všeobecne platnými pravidlami ľudského správania.
Preto je dôležité, aby vzdelávanie, ako súčasť systému
služieb starostlivosti o deti a mládež, bolo otvorené
a dokázalo reagovať na potreby a ťažkosti detí počas
tohto veľmi citlivého obdobia ľudského vývoja.
Deti, ktoré zažijú týranie, majú právo na podporu v
procese telesného a duševného zotavovania a sociálnej
reintegrácie 5.

1

Zabezpečenie a podpora základných práv dieťaťa, ako je
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a telesnej a duševnej
integrity prostredníctvom prevencie všetkých foriem
násilia, je podľa Výboru OSN pre práva dieťaťa (UN

Čl. 6 Dohovoru o právach dieťaťa
Čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa
3
Čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa
4
Všeobecný komentár č. 13 (2011), Právo dieťaťa na ochranu pred
všetkými formami násilia, Výbor OSN pre práva dieťaťa
5
Čl. 39 Dohovoru o právach dieťaťa
2
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ČO JE ŠIKANOVANIE?
1.

Slovo šikana má pôvod vo francúzskom chicane
zo 16. storočia, čo znamená týranie, zlomyseľné
obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, atď.
Pôvodne označovalo byrokratické šikanovanie
zo strany úradníkov, napríklad tým že žiadali od
občanov zbytočne nové a nezmyselné potvrdenia,
pečiatky, či občanov nechávali zbytočne veľa čakať.

3.

2.

Šikanovanie je jednou z najčastejších foriem násilia,
no nie každé násilie je šikanovanie. Asi najznámejšiu
definíciu šikanovania vytvoril Dr. Dan Olweus PhD.,
švédsky vedec a profesor psychológie spolupracujúci
s Univerzitou bergenského centra výskumu podpory
zdravia (The University of Bergen's Research Center
for Health Promotion, HEMIL) v Nórsku. V roku 1978
v knihe s názvom Agresia v školách: Agresori a bitkári
(Aggression in the Schools: Bullies and Whipping
Boys), profesor Oweus povedal:
„Osoba je šikanovaná, keď je vystavená opakovane a
dlhý čas negatívnemu konaniu jednej alebo viacerých
ďalších osôb. Negatívne konanie nastáva, keď osoba
úmyselne ublíži alebo trápi inú osobu prostredníctvom
telesného kontaktu, slovami alebo iným spôsobom.“

4.
Autori: 1) dievča, 10, Bulharsko;
2) dievča, 10, Rumunsko; 3) dievča, 14, Bulharsko;
4) chlapec, 10, Nemecko
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!

Nezabudnite
že šikanovanie je schéma či typ správania, ktoré sa
opakuje dlhý čas voči tej istej osobe (osobám), pričom tam
je viditeľný rozdiel v sile. Príklady šikanujúceho správania
môžu byť nasledovné:
1. Hovoriť zraňujúce a nepríjemné veci.
2. Robiť si posmech z iných.
3. Používať kruté, urážlivé a zraňujúce prezývky.
4. Úplne niekoho ignorovať.
5. Úmyselne niekoho vylučovať zo skupiny priateľov.
6. Biť, kopať, ťahať za vlasy strkať alebo zatvárať niekoho.
7. Klamať.
8. Rozširovať klebety a falošné informácie.
9. Posielať kruté a urážlivé správy.
ovať
ikan
š
e
t
10. Snažiť sa spôsobiť, že niekto bude u
staň
„Pre deti!“
j
mo e
ďalších žiakov/ študentov neobľúbený.

Autorka: dievča, 14, Švédsko
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HLASY DETÍ

V SLOVÁCH A OBRAZOCH

„Šikanovanie sa začína už 2. a 3. ročníku, v 5. a 6.
ročníku je šikanovanie už vžité, je ako keby oficiálne.“

1.

(dievča, 11, Holandsko)

„Kričali a vrieskali na mňa – včera a predvčerom, dnes
tiež! Sú tam deti, ktoré sa chcú ukázať pred ostatnými,
že sú „cool“ keď na mňa vreštia, že som decko.“
(dievča, 11, Bulharsko)

„Môžu vás šikanovať kvôli farbe pleti a vlasov. Môžu
vás šikanovať kvôli oblečeniu, ktoré nosíte, alebo
preto, že nemáte tak veľa peňazí.“
(chlapec, 15, Švédsko)

5.

Autori: 1) dievča, 10, Bulharsko; 2) dievča, 13, Nemecko;
3) chlapec, 10, Holandsko; 4) chlapec, 10, Holandsko;
5) dievča, 11, Rumunsko

2.
Školy

„Nula“

„Prestaň!“

3.
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4.

TVÁRE ŠIKANOVANIA
„... Páchateľ násilia udrie päsťou, a kým jedna jeho časť sa z
toho teší, iná časť nie je spokojná. Pretože takto si vybije svoje
napätie, ale zároveň si uvedomuje, že robí niečo zlé.“

Autor: chlapec, 11, Bulharsko

KOMENTÁR: Ľudia nie sú

ani dobrí, ani zlí. Svet nie je iba
čierny alebo biely. Šikanovanie
je v prvom rade komunikácia,
za ktorú obidve strany zaplatia
príliš vysokú cenu.

Počúvaj ma! / Hlasy detí slovom a obrazom
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ČO PRE MŇA ZNAMENÁ
ŠIKANOVANIE A NÁSILIE?
„Ha-ha, okuliarnik...
Šprt!“

„Každá situácia šikanovania je odlišná. Môže to byť jedna
osoba šikanujúca skupinu. Skupina šikanujúca jednu osobu.
Jedna osoba šikanujúca inú osobu.“

1.

(chlapec, 11, Švédsko)

„Keď do niekoho strkáte alebo udierate každý deň.“
„Často sa ľuďom posmievať – niekoho udierať alebo
obkľúčiť.“
„Povedať niekomu hrozné veci, napríklad, že má
príšerné vlasy, skôr ako niekoho udrieť. Je to, keď
robíte hnusné veci zas a znova, nie iba jedenkrát.“
(diskusná skupina s dievčatami a chlapcami, 8 až 10 rokov,
Spojené kráľovstvo)

„Keď si z vás ostatní uťahujú a smejú sa vám.“
„Biť nového spolužiaka.“
„Keď mi spolužiaci zničia veci.“
„Keď ma ostatní obviňujú z niečoho, čo som nespravil.“
Authors: girls and boys, 10, Netherlands

(diskusná skupina s dievčatami a chlapcami, 8 až 10, Nemecko)

„Keď ma viacero detí bije a nikto mi nepomôže.“
(chlapec, 8, Nemecko)

„Je to, keď niekoho zastrašujete.“
„Deje sa to znova a znova.“
„Áno, ľudia sa môžu spriahnuť proti vám a skupina
môže spôsobiť, že sa budete cítiť ako v pasci.“
„Áno, šikanovali ma. Je to nepríjemné, cítite sa ako
v bludisku, z ktorého niet úniku. Agresori dokážu
spôsobiť, že sa ľudia proti vám spoja. Vyhrážali sa
mi, že ak to niekomu poviem, dostanem na držku.“

„V škole si dievčatá často hovoria: „Už viac nie si moja
kamarátka.“ (chlapec, 9, Nemecko)
„Keď vám nadávajú. Keď na vás kričia, prenasledujú a
strkajú.“ (dievča, 14, Nemecko)

“

ng!

„Ba

(diskusná skupina s dievčatami a chlapcami, 8 až 10 rokov,
Spojené kráľovstvo)

„Šikanovanie môže byť, keď sa vaši kamaráti obrátia
proti vám a vy už viac nechcete chodiť do školy.“
(dieťa, 9, Spojené kráľovstvo)

„Šikana je psychické alebo fyzické časté ubližovanie
človeku.“ (chlapec, 15, Slovensko)
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2.

Autori: 1) chlapec, 7, Bulharsko; 2) deti, 10, Holandsko;
3) chlapec, 7, Bulharsko; 4) chlapec, 10, Holandsko;
5) dieťa, 12, Švédsko; 6) dieťa, 10, Spojené kráľovstvo

„Telesné rany sa zahoja, ale
slová zanechajú silné jazvy
dokonca aj po rokoch.“
(chlapec, 15, Rumunsko)

3.
„Choď p

reč, hlup

ák.“

4.
ag
„H reso
a- r:
ha
-h
a

.“
eť

ob

so šikanovaním

5.

Autor: chlapec, 9, Holandsko
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agresor

agresor
obeť

obeť

agresor
obeť
Autor: chlapec, 12, Bulharsko

„Používate telefón, aby ste poslali
správy kamarátom, ale telefón
sa dá použiť aj proti vám.“
(dieťa, 10, Spojené kráľovstvo)

„Tínedžeri dokážu poslať kamarátom cez mobil
hnusné veci.“(dieťa, 10, Spojené kráľovstvo)
„Kyberšikanovanie sa častejšie deje pri starších deťoch a
najčastejšie je, že keď niekto začne šikanovať, ostatní sa
k nemu pridajú a zosmiešňujú obeť.“ (dieťa, 11, Rumunsko)

Autor: chlapec, 12, Švédsko

KOMENTÁR: V posledných

„Kyberšikanovanie sa deje.“ (dieťa, 12, Švédsko)

troch desaťročiach technická
evolúcia zmenila spôsob,
akým ľudia spolu navzájom
komunikujú. Kyberkomunikácia
sa stala ďalšou platformou, v
ktorej sa vyvíjajú interpersonálne
vzťahy a šikanovanie sa prenáša
do sféry kyberšikanovania.

obeť

1.

Autori: 1) dievča, 11, Holandsko;

2) chlapec, 12, Spojené kráľovstvo;
3) dievča, 6, Bulharsko
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agresor

2.

„Dievčatá pošlú chlapcovi anonymný ľúbostný list,
a potom, ako si to prečíta a hanbí sa, sa mu smejú.“
(chlapec, 10, Nemecko)

„Zmizni domov!“
komentáre:
„Si škaredá a tučná.“
„Choď a umri.“
„Zasr*** ku***.“
„Dúfam, že ty aj
celá tvoja rodina
umriete.“

KOMENTÁRE: Zaznamenali sme,
že napriek početným vizuálnym
narážkam na sexuálne obťažovanie,
ani jedno dieťa túto tému nespomínalo
verbálne. Považujeme to za nesmierne
ťažkú a bolestivú tému, o ktorej majú
deti problém hovoriť. Myslíme si,
že je to spôsobené nedostatočným
kontextom v prostredí školy, v ktorom
by boli vhodné podmienky na diskusiu
o sexuálnych vzťahoch.

3.

Počúvaj ma! / Hlasy detí slovom a obrazom

23

„Akákoľvek maličkosť, bez ohľadu
na to aká je malá, sa môže zmeniť
na dôvod k šikanovaniu.“

„Škaredá
z*****á
k****!“

„Ha-ha-ha“
„Ha- ha-ha!“

(dievča, 15, Rumunsko)

„Ha-ha“
„Ha- ha!“

„Jeden chlapec ma šikanoval dva roky. Kamarát sa mi
snažil pomôcť, potom ho tiež začali šikanovať. Stále
to pokračuje! Učitelia nepočúvajú a agresor nepočúva
učiteľov.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 11 až 12, Spojené kráľovstvo)

„Šikanovanie je zlé, môže vám naozaj ublížiť. Môže vás
rozplakať a môžete prísť o kamarátov.“
„Myslia si, že keď sú kapitánmi (vo futbale), môžu
rozhodovať o všetkom a všetkých.
Ak niekto nesúhlasí, zbijú ho.“

1.

(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 9 až 10 rokov, Nemecko)

„Ak mi nedáš 5 eur, nebudem sa s tebou viac
kamarátiť.“

Autori: 1) chlapec, 10, Holandsko; 2) chlapec, 8,

Bulharsko; 3) dievča, 11, Slovensko; 4) chlapec, 8,
Nemecko; 5) dievča, 12, Spojené kráľovstvo;
6) chlapec, 10, Rumunsko; 7) dievča, 6, Bulharsko;
8) chlapec, 12, Bulharsko; 9) chlapec, 13, Bulharsko

„...
ne Ak m
sia dáš i
d
zb tu, t eije
m! ak ťa
“

(dievča, 9, Nemecko)

„Čo c

hceš,

a,
a, h

„H

aslík

!“

t!“

idio

2.
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3.

4.

„Mladšie deti sa
boja tých starších.“

anuj.“

„Nešik

(chlapec, 8, Nemecko)

5.

6.

KOMENTÁR: Deti samy

nedokážu regulovať svoje
vzťahy s inými deťmi a potrebujú
vonkajšiu štruktúru s jasne
stanovenými pravidlami, ktoré
dokážu čeliť „zákonu džungle“.
Ak škola zlyhá a neposkytne
takéto pravidlá, nevyhnutne to
vedie k rastu násilia a strachu.

7.

8.

9.

Počúvaj ma! / Hlasy detí slovom a obrazom
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Ako by si ste sa cítili,
keby vás šikanovali?
„Nie, nemôžem, nechcem o tom
hovoriť...“ (dievča, 12, Bulharsko)

„Tu

čnia

k!“

„Divný pocit vnútri...“
„Bol by som smutný.“
„Cítila by som sa vylúčená.“
„Rozbolí ma brucho, keď mám ísť do školy.“
„Mám pocit, že mi nikto nepomôže.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 8 až 10, Holandsko)

„Môžete mať pocit ako, čo zlé som urobil, že ma šikanujú?“
„Môžete sa cítiť odcudzený/vylúčený.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 8 až 10, Spojené kráľovstvo)

2.
„Tí, ktorí šikanujú, zraňujú pocity iných a
neuvedomujú si, že zranenie časom nezmizne.
Nebude zabudnuté.“ (dievča, 12, Bulharsko)

„Nechcem byť
šikanovaný."

„Agresor môže mať pocit, že ste mucha, ktorú môže
zašliapnuť a búši do vás, až kým neodídete zo
školy.“ (dieťa, 10, Spojené kráľovstvo)
1.

„ Deti nemôžu spávať “
(dievča, 10, Holandsko)“

3.

KOMENTÁR: Existuje veľké riziko, že
deti, ktoré sú obeťami šikanovania v škole
a ktoré sa nepodarí rehabilitovať, v budúcnosti môžu vyhľadávať rovnaké traumatické
situácie v snahe napraviť ich a vytvoriť si
pre seba šťastný koniec.

Autori: 1) chlapec, 10, Holandsko; 2) chlapec, 10, Holandsko;

4.
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3) chlapec, 15, Slovensko; 4) chlapec, 11, Švédsko;
5) dievča, 14, Nemecko; 6) dievčatá, 13, 14, Bulharsko

Autor: chlapec, 10, Rumunsko

„Tiché šikanovanie bolí.“
(dievča, 10, Švédsko)

5.

„Nechcem vidieť žiadne šikanovanie...“
„Ochorejú, lebo sedia vo svojom kútiku a plačú a
nechcú viac jesť... ochorejú, lebo je im smutno.“
(dieťa, 11, Holandsko)

6.
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Čo šikanovanie spôsobuje
agresorom (šikanujúcim)?

1.

KOMENTÁR: Aj dospelí,

aj deti sa neradi cítia slabí
a malí. Jedna cesta, ako sa
zbaviť tejto duševnej bolesti,
je spôsobiť ju niekomu inému.
Ak vyvoláme u druhého človeka
pocit zraniteľnosti a donútime
ho plakať, pomôže nám to
zbaviť sa plačúceho dieťaťa
skrytého v nás samotných.

Autor: dievča, 10, Bulharsko

Sú agresori hrdinovia?
„Sú to zbabelci, žiadni hrdinovia. Boja sa, že niekto by
im mohol oponovať. Ak ich niekto vystraší, sú krotkí
ako baránky. Týrajú preto, aby nemali pocit, že sú niečo
menej ako tí druhí. Nikdy som nevidel agresora obťažovať
niekoho staršieho alebo väčšieho, ako sú oni.“
„Majú zo seba dobrý pocit. Väčšinou sa iba snažia zbaviť
svojich komplexov. Zasadnú si na niekoho, kto sa odlišuje.“
„Chcú, aby sa ich každý bál a dal im pokoj, aby mali pocit,
že oni sú „veľkí šéfovia“ a ich nikto nebude šikanovať.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 13 až 15, Holandsko)

„Myslia si, že sú lepší ako ostatní. Myslia si, že sú oveľa
lepší ako ich obete.“ (dieťa, 11, Holandsko)

„Lebo

.“
„Pr
uro ečo s
bil i to
?

2.

„Žiadne dieťa si nezaslúži, aby ho šikanovali.“
(dievča, 7, Bulharsko)
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Prečo agresori šikanujú?
„Niekedy šikanujete, pretože ste nahnevaný a urobíte
niečo zlé a máte pocit viny a nechcete ísť do školy.“
(dievča, 10, Holandsko)

„Chcú byť súčasťou partie: alebo sa boja nebyť jej
súčasťou.“ (dievča, 10, Holandsko)
„Necítia nič, pretože nevedia, že sa správajú
ako agresori, že šikanujú.“
„Možno majú pocit, že sú všemocní.“
3.
Autori: 1) dievča, 8, Holandsko; 2) chlapec, 12, Spojené kráľovstvo;
3) dievča, 14, Nemecko; 4) dievča, 10, Bulharsko

„Chcem, aby cítili to,
čo som cítil ja...“ (dieťa, Spojené kráľovstvo)

(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 8 až 10, Spojené kráľovstvo)

„Niekto, koho šikanovali, začne neskôr tiež šikanovať.“
„Šikanujú, lebo možno niečo horšie sa deje doma.“
„Snažia sa byť zábavní, ale nie sú.“
„Chcú vyvolať u iných ľudí pocit hnevu alebo strachu.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 10 až 11, Holandsko)

„Majú problém, ktorý nedokážu riešiť alebo povedať
ostatným.“ (dievča, 15, Bulharsko)

4.
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Ako sa cítia svedkovia šikanovania?
Čo môžu urobiť?

„Prestaňte.“

„Ty slaboch!“
„Pomáhajte!!! Jeden druhému.“

„Zasr**** zviera.“
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KOMENTÁR: Deti, ktoré šikanujú iné
deti, zvyčajne prežívajú pocity neistoty,
strachu a trpia kvôli skrytému zraneniu,
ktorému sa v ich rodine nedostáva
primeranej pozornosti. Tieto pocity sú
neznesiteľné a bolestivé, a snažia sa ich
zbaviť tým, že kvôli nim donútia trpieť
niekoho iného. Cena, ktorú však zaplatia
za túto dočasnú úľavu, je veľmi vysoká.
Tým, že odstrihnú tieto neznesiteľné
pocity, odstránia časť samých seba. A
to nevyhnutne vedie k ochudobneniu ich
vlastnej osobnosti a brzdí ich budúci vývin.

Autori: 1) dievča, 10, Bulharsko; 2) dievča, 6, Bulharsko

◀

Autorky: dievčatá, 13, 14, Bulharsko

Autor: chlapec, 12, Švédsko

„Deti sa pýtajú samých seba:
prečo sa ostatní na to pozerajú
a nepomôžu mi?“
(dievča, 11, Holandsko)

1.

„Sú tam ďalšie deti, ktoré iba sedia bokom,
prizerajú sa a smejú sa na tom.“
„Keď sa snažíte pomôcť, začnú sa navážať aj
do vás.“
„Treba sa obrátiť na učiteľa alebo rodiča, keď
sme svedkom niečoho takého.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 11 až 12, Bulharsko)

„Keď som bola v 6. triede, plakala som pre
všetko, čo sa ma dotklo. Ostatní sa za to zo
mňa smiali a doberali si ma.“ (dievča, 10, Bulharsko)
„Keby som to povedal otcovi, potrestal by ma
za to, že som slabý.“ (chlapec, 11, Bulharsko)

„Nahnevaný, chcel som to zastaviť, no bál som sa,
že by ma začali šikanovať tiež.“
„Naozaj chcú pomôcť (alebo aspoň niektorí), no
boja sa, aby aj ich nešikanovali. Boja sa agresora/
agresorov. Ale sú aj deti, ktoré nechcú pomôcť. A sú
aj deti, ktoré pomôžu, zastanú sa obetí a neboja sa
ich brániť.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 10 až 11, Holandsko)

„Bojím sa, že ak to poviem učiteľovi, agresor môže
biť aj mňa.“
„Používam sebaobranu – opýtam sa ich: Ako by si
sa cítil ty, keby ťa šikanovali?“
„Postav sa agresorovi, ihneď to niekomu povedz.“
„Niekoho som šikanoval v 3. ročníku. Keď som
videl ďalších, ako ho šikanujú, uvedomil som si, že
to nebolo dobré. Prestal som a sme kamaráti.“
Autor: dievča, 10, Nemecko

(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 8 až 10, Spojené kráľovstvo)

2.
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AKÝ DRUH PODPORY
POTREBUJEM OD DOSPELÝCH?
„Dospelí musia vidieť viac a rýchlejšie.“
(chlapec, 13, Švédsko)

1

3
2

4
Autor: dievča, 12, Rumunsko

„Opýtajte sa, ako často sa to deje a
ako sa máme.“ (chlapec, 10, Švédsko)

„Učitelia alebo riaditelia školy musia informovať rodičov
o tom, čo sa deje. Keď sa do celej veci zaangažuje riaditeľ,
ktorý zodpovedá za celú školu, všetko sa zmení.“

„Chceme, aby učitelia jasne povedali, keď niečo nie
je v poriadku. V nižších ročníkoch je ľahšie povedať
niečo na kamaráta alebo ísť za učiteľom. Vtedy sa dá
šikanovanie odhaliť ľahšie. Učitelia musia konať včas, aby
predchádzali šikanovaniu vo vyšších ročníkoch.“

„Nevedel som, ako pomôcť, tak som to povedal
učiteľovi.“
„Deti môžu potrebovať poradcu, s ktorým sa môžu
porozprávať.“

„Učitelia by sa mali viac rozprávať so žiakmi a získať si
ich dôveru. Žiaci môžu hľadať podporu jeden u druhého
a spolu to rozobrať s dospelými.“ (dieťa, Švédsko)
„Nemyslite si – to nie je môj žiak. Niekto iný to môže
vyriešiť.“ (dieťa, Švédsko)
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(dievča, 15, Bulharsko)

(dieťa, Spojené kráľovstvo)

„Radila by som dospelým, aby tento problém brali vážne.
Niekedy to prehliadajú, aj keď v skutočnosti ide o vážny
problém.“ (dievča, 15, Bulharsko)

„Rešpektujte sa navzájom.“

1: „Ty strašne
smrdíš!!!. Fuj...,
ééééé!“
2: „Dobre,
Alexandra,
idem s tebou.“
3: „Neplač, poď
so mnou. Vyzeráš
naozaj pekne.“
4: „Nerobme si
ďalej posmech
z detí, ktoré sú
chudobné alebo
potrebujú pomoc.“

1.

2.
Autori: 1) dievča, 12, Bulharsko; 2) dievča, 10, Holandsko; 3) chlapec, 11, Bulharsko

„Nie, nemôžeš, ty škaredé
smradľavé decko.“

Autor: chlapec, 6, Bulharsko

KOMENTÁR: Deti, ktoré sú
obeťami šikanovania, môžu sa
ocitnúť v centre záujmu a cítiť sa
„výnimočné“ kvôli všetkej pozornosti,
ktorej sa im dostáva od učiteľov,
rodičov a ostatných spolužiakov. To
im môže brániť vymaniť sa z roly
bezmocného a zraniteľného človeka.

„Kúzelník, môžem
пočujem tvoje kúzla?“

3.
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„Neboj sa, Dean,
porozprávam sa so
študentmi.“

„Oci, stále ma
šikanujú.“

„Namiesto nečinnosti a prizerania
sa šikanovaniu, zastaňte sa
slabších!“ (dievča, 12, Slovensko)
„Keď potrebujeme pomoc učiteľov alebo
vychovávateľov a ideme za nimi, často nám povedia:
„Vieš, že nemám rád bonzákov. Už máte dosť rokov
na to, aby ste si to vyriešili sami medzi sebou.“
Ale možno to nedokážeme zvládnuť sami, pretože
to môže byť ťažké, potom potrebujeme ich ako
dospelých. A keď neprídu [pomôcť], pretože si myslia,
že by sme bonzovali, potom sa nám agresori a všetci
ostatní vysmejú. Potom nás môžu začať biť, pretože
vedia, že učitelia/vychovávatelia aj tak neprídu.“
(dievča, 10, Nemecko)

Autor: chlapec, 14, Bulharsko
Autori:

1) chlapec, 10, Holandsko;
2) dievča, 12, Bulharsko
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2.

„ Naozaj dôležité je, či
na tom učiteľom záleží...
Malo by.“ (chlapec, 15, Rumunsko)

3.

KOMENTÁR: Každé jedno
dieťa prichádza do školy s
nejakým rodinným zázemím a
osobnými ťažkosťami, ktoré
sa odrážajú vo vzťahoch a
komunikácii s inými deťmi.
Na zastavenie škodlivého
správania je potrebné
investovať do schopností a
kapacít učiteľov, porozumieť a
primerane sa zaoberať každým
dieťaťom a skupinovou
dynamikou v triede.
4.

5.

Autori: 3) dievča, 6, Bulharsko; 4) kresba:

chlapec, 10, na fotografii: učiteľ, Holandsko;
5) chlapec, 14, Bulharsko
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„Potrebujeme
školské pravidlá
a pomoc učiteľov,
aby sme sa cítili
bezpečne.“

„Hej, vráť mi
moju čiapku.“

Autorky: dievčatá, 13, 14, Bulharsko

(dieťa, 10, Spojené kráľovstvo)

ČO POTREBUJEM, ABY SOM SA
V ŠKOLE CÍTIL / A BEZPEČNE?
„Niekedy sa neodvažujete osloviť učiteľov, tak je
dobré, aby prvý krok urobili oni.“
(dieťa, Švédsko)

„Potrebujem niekoho, aby mi pomohol, keď mám
problém.“
„Išiel by som a povedal to učiteľovi, ale nešiel by som
späť za agresorom s učiteľom, pretože šikanujúci niekedy
klamú a mohli by sa snažiť dostať vás do ťažkostí. Musíte
sa udržať v bezpečí.“ (dieťa, 9, Spojené kráľovstvo)

„Môžete zavolať na detskú linku, v našej škole sú
vyvesené plagáty.“
„Musíte veriť osobe, za ktorou idete. Nechcete predsa,
aby išla za agresorom.“
(dieťa, Spojené kráľovstvo)

„O šikanovaní sa hovorí príliš málo. Ak sa tak deje, je
to reakcia na konkrétny incident. Treba o tom hovoriť
neustále.“ (chlapec, 10, Holandsko)
„V škole máme kamarátov z ihriska, môžu vám pomôcť
a vy sa cítite bezpečne.“ (dieťa, 8, Spojené kráľovstvo)

„V našej škole je jeden žiak, ktorý má za úlohu dávať
pozor na všetky druhy incidentov v škole, aj mimo nej.
A funguje to!“ (dieťa, 10, Holandsko)
„Keď som prišiel do školy prvýkrát, chcel som mať
kamarátov, aby som sa cítil bezpečne.“
(chlapec, 13, Slovensko)
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KOMENTÁR: Pre deti je ľahšie poradiť inému
dieťaťu, než pomôcť samým sebe.

Autorka: dievča, 11, Slovensko

Autor: chlapec, 10, Holandsko

Autori: deti, 6, Bulharsko

◀

„Potrebuješ mať dobrých
kamarátov.“
(dievča, 12, Bulharsko)

- Mať dobrých učiteľov!
- Aby ma rešpektovali!
- Aby sa ku mne dobre správali!
- Aby ma mali ostatní radi!
- Aby ma nikto neurážal!
- Aby sa mi cez prestávky nikto nevysmieval!
- Aby ma ostatní nebili!
- Aby mi neklamali!
- Aby som sa nenudil!
- Aby ma k ničomu nenútili!
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 9 až 10, Nemecko)
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„Takto sa cítim.“
1: “Sklapni!ˮ
2: "Nechaj ju
tak..ˮ

Zlé deti
Tento problém sa
skončí, pretože to
voči tebe nie je fér.
Nemal by si sa
ním zaoberať.

3: “Ty si taký
hlupák."
4: “Drž hubu,
lebo ti vylepím!ˮ
5: “Si tá
najhlúpejšia a
najškaredšia
osoba na svete.
Ha-haha!ˮ

Priatelia

5

6: “Tak ty
nezmlkneš!
Štveš ma!ˮ
7: “Sklapni,
zmôžeš sa len na
plač.ˮ

3

6

4
Nevinní

1
2

8: “Hnusoba!ˮ

Plakací domček

7

8

Autor: dievča, 12, Bulharsko

„Agresor musí pochopiť, ako sa cíti
obeť a aké následky bude mať jeho
správanie.“ (dievča, 12, Švédsko)
„Snažil by som sa robiť prostredníka v konflikte.
Šikanované deti musia chodiť do školy, aby sa učili,
potrebujú sa cítiť v pohode. Preto by nemali mať pocit:
„Musím ísť do školy,“ ale mali by mať pocit ako: „Neviem
sa dočkať, kedy pôjdem do školy.“ (chlapec, 9, Nemecko)
„Myslím si, že idea „učiteľky-dôverníčky“ je veľmi dobrý
nápad, lebo niekedy mám problém, ktorý nechcem riešiť so
svojimi kamarátmi, a potom môžem ísť za ňou... Ale pýtam
sa seba, prečo je len jedna taká učiteľka. Skutočne všetci
učitelia by mali byť učitelia-dôverníci.“(chlapec, 9, Nemecko)
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„Pokračujte. Treba pokračovať v sledovaní situácie. Obeť
musí vedieť, že situáciu beriete vážne, a páchateľ musí
vedieť a rozumieť, že škola neberie takéto situácie na
ľahkú váhu.“ (deti, 12, Švédsko)
„Najdôležitejšie je dať učiteľom a riaditeľovi školy vedieť,
čo sa deje. Je potrebné mať viac bezpečnostných kamier.“
„Musia existovať tresty, aby sa zastavilo šikanovanie.“
(diskusná skupina dievčat a chlapcov, 12 až 15, Bulharsko)

„Je to ťažké, pretože niektoré deti naozaj majú problém,
ktorý nemôžu vyriešiť ani sa s ním zdôveriť.“
(dievča, 15, Bulharsko)

„Musíme zaistiť, že šikanovanie vyjde
najavo.“ (dieťa, Švédsko)

KOMENTÁR: Aj agresori,

aj obete majú často podobný
vnútorný svet. Niektoré deti
si oblečú „brnenie agresora“,
aby zamaskovali svoju slabosť
a vyhli sa osudu obete. Maska
agresora je štítom, ktorý skrýva
ich zraniteľné vnútro. Väčšina
páchateľov voči iným ľuďom
bola v detstve obeťou násilia.

Autor: chlapec, 12, Bulharsko

„Cítil by som sa oveľa bezpečnejšie, keby sa deti v škole neskrývali za svoje masky agresorov.“
(chlapec, 14, Bulharsko)
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CHILDREN'S
PRÍBEHY DETÍ
STORIES
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Autor: chlapec, 10, Holandsko
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Autori:
d
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Byť „cool“
Deväťročné dievča z Nemecka uvažuje: „Agresori si myslia,
že dokážu dosiahnuť svoj cieľ, byť „cool“ a vyvolávať
ťažkosti. Ale možno majú doma nejaké problémy, a preto
si myslia, že môžu dosiahnuť niečo lepšie. Možno nemajú
dobré detstvo, a preto sa tak správajú v škole. Myslia s, že
veľa dosiahnu, lebo sú „cool“ a vyzerajú dobre. Ale to sa
môže neskôr zmeniť, keďže môžu mať „čierne srdce“, lebo
konajú asociálne a myslia iba na seba. A chcem povedať, čo
v skutočnosti znamená byť cool: znamená to, že máte veľa
kamarátov, že ste veľmi spoločenský, že nemlátite iných a
že druhí ľudia vás majú radi.“

š,
ne
sta
re jho
ep svo
kn m
“ A volá
za a!ˮ
otc

m ťa
!ˮ

“Do
stan
e

8.

Autori: 1) chlapec, 12, Holandsko; 2) chlapec, 11, Holandsko;
3) dievča, Holandsko; 4) chlapec, Holandsko; 5) chlapec,
11, Holandsko; 6) chlapec, 12, Holandsko; 7) chlapec, 10,
Holandsko; 8) chlapec, 10, Holandsko
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7.

Prečo deti šikanujú
iné deti?
Deväťročný chlapec z Nemecka opisuje svojich
spolužiakov, ktorí jeho a ďalšie deti často zlostia a
opakovane šikanujú. „Tí, ktorí šikanujú, si myslia, že
môžu robiť všetko, čo chcú. Chcú byť najlepší a najviac
„cool“. Aj keď netušia, či sú naozaj najlepší a najviac
„cool“. Pretože to, na čom záleží, nie je to, ako vyzeráte,
ale aký je váš vnútorný svet. Tí ktorí šikanujú si myslia,
že byť „cool“ znamená správať sa asociálne, udierať a
biť iných. Zaujíma ich iba víťazstvo a moc nad druhými.
Ak sa podľa nich nebudeš správať, zbijú ťa. Raz som sa
sťažoval učiteľovi na ich zastrašovanie a oni okamžite
povedali: „Ale nie, my sme to neurobili, klame.“ A
potom ma zbili ešte viac.“
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„Nie je to

super?“

Reakcia na šikanovanie

1.

Trik so smiechom

1.

Deväťročný Andrei z Rumunska sa bál chodiť
do školy – niektorí spolužiaci sa mu posmievali,
pretože mal ťažkosti čítať nahlas a kvôli jeho
starému mobilu. Andreia začal bolieť žalúdok
každé ráno pred cestou do školy. Niekedy boli
bolesti také silné, že musel vynechať školu a
zostať doma. Toto však jeho problém nevyriešilo,
pretože musel opäť čeliť spolužiakom, keď išiel
do školy. Andrei sa rozhodol povedať o svojich
ťažkostiach rodičom a spolu išli za školským
poradcom. Poradca mu dal malú radu: vždy keď
ho niekto bude šikanovať, má si predstaviť, že
agresor má tie najsmiešnejšie šaty, takže namiesto,
aby bol nešťastný a rozplakal sa, dokáže agresora
ignorovať. Andrei sa pripojil k podpornej skupine,
v ktorej sa spolu s ďalšími deťmi učil zmeniť
spôsob, akým reagoval na agresorov. Naučil
sa používať trik so smiechom vždy, keď sa mu
niekto posmieval. Agresori, prekvapení jeho
úsmevom, ho nechali na pokoji. Andrei sa začal
cítiť stále sebaistejšie. Bolesť žalúdka tiež zmizla.

3.
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Trinásťročné dievča z Bulharska:
„Telesné násilie vo všeobecnosti sa v našej škole
veľmi často nevyskytuje, pretože všetky deti vedia,
že škola má nastavené pravidlá pre agresorov.
Napríklad každý vie, že tí, ktorí sa spolu bijú, musia
potom vykonať nejakú komunitnú službu. Napríklad
pomáhať v kuchyni a obsluhovať v jedálni a nosiť
kuchársku čiapku s kvetinovým a iným smiešnym
vzorom. Alebo musia pracovať v záhrade. Takto
majú agresori povinnosť starať sa o ostatných a cítia
zodpovednosť.“

„Ja“
„Hi“

2.

Nájsť odvahu zdôveriť sa
Trinásťročný chlapec zo Slovenska napísal svoj príbeh
vo vymyslenom prostredí s vymysleným šťastným
koncom.
Čang Jang je Vietnamec. Býval aj s rodinou v slume, až
kým sa nepresťahovali do Anglicka. Mama ho zapísala
do prestížnej školy v meste Oxford. Čang Jang začal
mať ťažkosti, keď prvýkrát nastúpil do školského
autobusu. Všetci sa na neho pozerali, ako keby bolo
zjavné, že prišiel z inej krajiny. Nedovolili mu, aby
si sadol. V škole ho začali volať „strelený“, „cvok“,
„debil“, „žlté prasa“ a podobne. Počas obedovej
prestávky mu skákali po veciach, prehrabovali sa mu
v jedle a vylievali na hlavu limonádu. Toto trvalo dni,
mesiace a Čang Jang sa bál, pretože ostatné deti mu
hrozili bitkou, ak niekomu povie, čo sa deje. Jedného
dňa si povedal "a dosť!" Prekonal svoj strach a povedal
rodičom o šikanovaní. Zavolal na Linku detskej istoty
a tiež povedal o všetkom učiteľom v škole. Nakoniec
sa všetko vyriešilo, spolužiaci dostali zhoršené
známky zo správania a Chang Jang viac nemal
problémy so šikanovaním. Nemusel sa viac báť.

„Stop
šikanovaniu.“

4.

Holandsko; 4) chlapec, 8, Holandsko; 5) dievča, 10, Bulharsko;

Autori: 1) chlapec, 10, Holandsko; 2) chlapec, 8, Holandsko; 3) dievča, 10,

„Šikanovanie“

6.

KOMENTÁR: Depresia

5.

a agresia sú dve strany
jednej mince. Obete
šikanovania necítia iba
bolesť a utrpenie, ale ich
frustrácia a bezmocnosť
vytvárajú nenávisť a hnev.
Ak sa situácia rýchlo
nevyrieši, môže to viesť
k akumulácii obrovského
hnevu a krutých predstáv.
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LDI

„Dospelí milujú čísla. Keď im poviete, že ste
si našli nového priateľa, nikdy sa neopýtajú
na nič dôležité. Nikdy vám nepovedia:
„Ako znie jeho hlas? Aké hry má najradšej?
Zbiera motýle?“ Namiesto toho chcú vedieť:
„Koľko má rokov? Koľko váži? Koľko
zarába jeho otec?“ Len keď vedia tieto čísla,
myslia si, že sa o ňom niečo dozvedeli.“
Antoine de Saint-Exupéry

