ŠIKANOVANIE NA ŠKOLÁCH
Metodický materiál pre učiteľov ZŠ

·ikanovanie je prejavom sociálnej patológie, kde hlavn˘m záujmom je
cieº niekomu ublíÏiÈ.
Od jednoduchej agresie sa lí‰i snahou ublíÏiÈ druhému a navy‰e e‰te
získaÈ ºubovoºnú odmenu vo svoj prospech.
Akákoºvek definícia ‰ikanovania by mala obsahovaÈ základné znaky,
ako sú:
Jasn˘ úmysel ublíÏiÈ druhému, ãi uÏ fyzicky alebo psychicky.
Napr.: bitie, strkanie, krádeÏe peÀazí a vecí, schovávanie a niãenie vecí,
ale aj posmievanie, nadávanie a vylúãenie zo spoloãnosti ostatn˘ch.
Útoãníkom môÏe byÈ jedno dieÈa alebo skupina detí
(asymetrická agresia).
Incidenty sú opakované.
Jednorazová akcia sa väã‰inou za ‰ikanovanie nepovaÏuje.
Nepomer síl medzi útoãníkom a obeÈou.
Preão sa treba ‰ikanovaním zaoberaÈ?
 Deti majú svoje práva
 ·ikanovanie môÏe existovaÈ v kaÏdej sociálnej skupine
 Následky ‰ikanovania sú váÏne (nepozornosÈ na vyuãovaní,
psychosomatické ochorenia, zá‰koláctvo, depresie, úzkostné
stavy, pokus o samovraÏdu)
 Následky môÏu byÈ dlhodobé
 ·ikanovanie je právne postihnuteºné
 Nev‰ímavosÈ napomáha útoãníkom
 Prevencia sa skutoãne vypláca

Priame prejavy ‰ikanovania
 dieÈa je otvorene prehliadané, odmietané
a izolované
 posme‰né poznámky na adresu dieÈaÈa, poniÏujúca
prez˘vka, nadávky, poniÏovanie, surové Ïarty na jeho úãet
(rozhodujúcim kritériom je, do akej miery je dieÈa
konkrétnou prez˘vkou, Ïartom a pod. zraniteºné)
 kritika dieÈaÈa, v˘ãitky na jeho adresu podávané nepriateºsk˘m,
nenávistn˘m, poh⁄dav˘m tónom
 príkazy od in˘ch detí podávané panovaãn˘m tónom a skutoãnosÈ,
Ïe sa im dieÈa podriaìuje
 naháÀanie, strkanie, rany, kopanie – i keì nie sú zvlá‰È silné,
je nápadné, Ïe obeÈ ich neodpláca
 bitky, v ktor˘ch jeden z úãastníkov je zreteºne slab‰í a snaÏí sa uniknúÈ
(men‰ie deti niekedy s plaãom)
Nepriame prejavy ‰ikanovania
 dieÈa je cez prestávky ãasto osamotené, nemá kamarátov,
ostatní o neho nejavia záujem
 cez prestávky sa zdrÏuje v blízkosti uãiteºov
 prichádza neskoro na vyuãovanie, vÏdy chodí v‰ade ako posledn˘
alebo zostáva sám v triede, má nadmernú ospravedlnenú,
prípadne i neospravedlnenú absenciu
 pri skupinov˘ch ‰portoch b˘va ãasto volené do skupiny medzi
posledn˘mi
 ak má prehovoriÈ pred triedou je neisté, ustráchané
 pôsobí smutne, ne‰Èastne, stiesnene aÏ depresívne, je plaãlivé
 zhor‰uje sa, niekedy náhle, jeho ‰kolsk˘ prospech,
na vyuãovaní je nesústreden˘
 jeho veci sú po‰kodené, zneãistené, prípadne
rozhádzané
 má zneãisten˘, po‰koden˘ odev
 odreniny, modriny, ‰krabance, rezné rany a pod.,
ktoré nedokáÏe uspokojivo vysvetliÈ

Jednotlivé priame, ãi nepriame známky nevypovedajú, Ïe ide o ‰ikanovanie. DôleÏitú úlohu zohráva
kontext vnútornej situácie, opakovanie a poãetnosÈ
prejavov.
Ako pomáhaÈ ‰ikanovan˘m deÈom?
V rámci tradiãnej pedagogickej odbornosti stratégia pomoci ‰ikanovan˘m
deÈom zah⁄Àa nasledovné kroky:
 rozhovor s informátormi a obeÈami o vonkaj‰ích prejavoch
‰ikanovania
 vyhºadanie vhodn˘ch svedkov, o ktor˘ch je predpoklad, Ïe budú
pravdivo opisovaÈ situáciu ‰ikanovania
 individuálne, prípadne konfrontaãné rozhovory so svedkami
(nesmie ísÈ o konfrontáciu obete a agresorov!)
 zaistenie ochrany obetiam (napr. bezpeãn˘ odchod domov zo ‰koly)
 rozhovor s agresormi, prípadne konfrontácia medzi agresormi
(nastupuje aÏ v tom prípade, ak poznáme vonkaj‰í obraz ‰ikanovania
a máme zhromaÏdené dôkazy)
 pedagóg nesmie u obeti ‰ikanovania vyvolávaÈ presvedãenie,
Ïe má na agresora v sebaobrane zaútoãiÈ
 rozhovor s rodiãmi obete aj agresora (nie spoloãne)
 vo váÏnych prípadoch fyzického ublíÏenia, upovedomiÈ políciu,
detského pediatra
 kontaktovaÈ pedagogicko-psychologickú poradÀu alebo centrum
v˘chovnej a psychologickej prevencie
âo s deÈmi, ktoré ‰ikanujú?
Ak sa snaÏíme pochopiÈ, preão deti ‰ikanujú, musíme rozli‰ovaÈ medzi
deÈmi, ktoré chcú niekoho potrápiÈ iba krátkodobo, aby si ventilovali svoju
okamÏitú nespokojnosÈ, nepohodu, rozru‰enie a medzi deÈmi, ktoré
chronicky ‰ikanujú ostatn˘ch a ich správanie je naru‰ené po v‰etk˘ch
stránkach. K ‰ikanovaniu sa môÏe uch˘liÈ i dieÈa, ktoré si uÏ muselo
vytrpieÈ nejaké zlomyseºnosti od in˘ch, alebo sa môÏe pokú‰aÈ o odplatu.

Ako predchádzaÈ ‰ikanovaniu na ‰kolách






KaÏdá ‰kola si musí vytvoriÈ a uviesÈ do kaÏdodenného Ïivota ‰koly súbor
pevn˘ch a reálne splniteºn˘ch opatrení a pravidiel, z ktor˘ch je jasné,
Ïe ‰ikanovanie sa nebude v Ïiadnom prípade tolerovaÈ.

pokúste sa zachovaÈ pokoj
zistite ãi ‰ikanujúce dieÈa nebolo v minulosti samo terãom ‰ikanovania
snaÏte sa vytvoriÈ atmosféru dôvery a zistiÈ fakty o tom, ão sa prihodilo
ak sa vám podarí objaviÈ príãinu, vysvetlite dieÈaÈu, Ïe chápete dôvody,
ktoré ho k ‰ikanovaniu viedli, ale na druhej strane zdôraznite,
Ïe konkrétne správanie nie je v Ïiadnom prípade prípustné
 vedieme dieÈa k tomu, aby sa po‰kodenému ospravedlnilo a pokúsilo
sa spôsobené ‰kody nahradiÈ dobr˘mi skutkami
 ubezpeãte ho, Ïe ho nepovaÏujete za zlomyseºného, ale naopak
za dobré dieÈa, ne‰etrite chválou za slu‰né správanie
 ‰ikanovanie v Ïiadnom prípade neprejdeme mlãaním, ale je dôleÏité,
aby sme problém v t˘chto prípadoch veºmi nezveliãovali, niekedy,
ak situácia nie je váÏna, ãas ju môÏe sám vyrie‰iÈ

V prípadoch dlhodobo trvajúceho ‰ikanovania
 vyjadríme zreteºn˘ nesúhlas alebo hnev (napr. slovami ,,sklamal si ma”,
,,hnevám sa na teba”) s nasledujúcou zmenou správania voãi danému
Ïiakovi
 zdrÏíme Ïiaka v ‰kole po vyuãovaní
 vyÏadujeme náhradu za po‰koden˘ alebo zniãen˘ predmet
 oznámime problém rodiãom, trénerovi, príp. in˘m, na ktor˘ch dieÈaÈu
záleÏí
 oficiálna sÈaÏnosÈ riaditeºovi ‰koly
 oznámenie ‰ikanovania na rodiãovskom zdruÏení a na zhromaÏdení
Ïiakov viacer˘ch tried
 vylúãenie z v˘letu, príp. inej akcie, na ktorú sa dieÈa te‰í
 zabezpeãiÈ pobyt dieÈaÈa cez prestávky v blízkosti pedagóga
 pokarhanie, prípadne zhor‰ená známka zo správania
 preloÏenie na inú ‰kolu
 vo veºmi váÏnych a opakovan˘ch prípadoch ‰ikanovania
oznámiÈ na polícii, poÏiadaÈ o ochrannú v˘chovu, príp.
poÏiadaÈ o umiestnenie agresora v diagnostickom
ústave

Pedagógovia majú viesÈ deti tak, Ïe nikto by nemal:
 schvaºovaÈ a odmeÀovaÈ agresívne správanie svojich spoluÏiakov
 odsudzovaÈ menej sympatické deti a naopak prejavovaÈ nekritickú
obºubu niekoºk˘m sympatick˘m populárnym spoluÏiakom
 nemal mlãky prihliadaÈ na nespravodliv˘ hnev a konanie, neãestné
a pov˘‰enecké správanie, poniÏovanie druh˘ch a vyuÏívanie slabosti
druh˘ch vo svoj prospech
 nechaÈ sa ovplyvniÈ alebo presvedãiÈ t˘m, ktor˘ ‰ikanuje, aby mlãal
 pripájaÈ sa z pocitu strachu k tomu, kto ‰ikanuje alebo k jeho parte
 posmievaÈ sa slab‰iemu spoluÏiakovi, niekomu, kto sa akokoºvek lí‰i
od ostatn˘ch, kto má iné názory a záujmy
 zostaÈ ºahostajn˘ k prejavom násilného správania
 neãinne sa prizeraÈ a mlãaÈ, ak sa stane svedkom ‰ikanovania

Stratégia prevencie ‰ikanovania





Zameranie pozornosti na nov˘ch a nastupujúcich Ïiakov
Skvalitnenie prestávok
Zvy‰ovanie sebavedomia detí
Zahrnutie problematiky ‰ikanovania do uãebn˘ch osnov
 Aplikácia intervenãného programu za pomoci
pracovníkov PPP alebo CVPP
 Vypracovanie celo‰kolskej komplexnej stratégie
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V prípadoch ojedinelého ‰ikanovania a miernych foriem ‰ikanovania

