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Zanimalo nas je, za kaj največ uporabljajo 

internet.
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7. razred 8. razred



Zanimalo nas je, če so že kdaj bili kibernetsko 

ustrahovani.
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7. razred 8. razred

Ali ste že kdaj bili kibernetsko ustrahovani

da ne



„Na kakšen način je prišlo do takšnega nasilja?“

• Pošiljali so mi grozilna in ustrahovalna sporočila

• Izključili so me iz skupine, blokirali dostop

• Z objavami o meni so me žalili in obrekovali

• Z objavami o meni so se mi posmehovali



Zanimalo nas je, kam bi se obrnili po pomoč.

• na starše

• na policijo

• na prijatelje

• na učitelje



Ali ste že kdaj izvajali ali bili soudeleženi pri izvajanju 

takšnega nasilja, kako je to potekalo in zakaj ste to 

izvajali?

• 7. razred: 7 učencev                                    8. razred: 4 učenci

• KAKO? 

vdor v FB, objavljanje neresničnih informacij, izključitev spletnega 
prijatelja iz skupine, pošiljanje žaljivih sporočil ipd. 

• ZAKAJ?

Iz dolgčasa, iz maščevanja, za zabavo, želja po pozornosti ... 



• „moji sošolki pošiljali nage slike in jo prepričevali v to“

• „razgaljena fotka, ki je krožila med prijatelji“

• „moji prijateljici so sošolke pisale razne zmerljivke in žaljivke“

• „izsiljevanje denarja, posmehovanje, izsiljevanje fotografij“

• „moji prijateljici so grozili da jo bojo prišli iskat in da ji bodo nekaj  naredili ..zato je 

padla v slabo družbo ,....sedaj kadi in se drogira“

• „spolno nadlegovanje“

• „moji prijateljici so sošolke pisale razne zmerljivke in žaljivke“

• „ meni, oseba mi je grozila“

• ja, v imenu drugega so pošiljali neprimerna sporočila“

• „da, želela je narediti samomor“

• „ja poznam. ko so naredili lažni ask in potem govorili in pisali grde stvari o tej osebi“



POSLEDICE



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


