Řešení kyberšikany
Škola – 10 kroků učitele:
1. Důkladně vyšetřete všechny incidenty tak, abyste mohli v případě nutnosti kázeňsky
postihnout ty studenty, kteří se kyberšikany opravdu dopustili.
2. Zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka, se kterým má vaše škola navázanou
spolupráci, nevyjímaje pracovníka represivního orgánu. To zvláště v případě, kdy kyberšikana
zahrnovala reálné ohrožení bezpečnosti studentů nebo zaměstnanců školy.
3. Jakmile identifikujete agresora/y, zvolte takové řešení, které je odpovídající závažnosti
prohřešku a důsledkům, které způsobil.
4. Informujte rodiče kyberagresora o tom, že chování jejich dítěte je bráno vážně a na vaší
škole nebude tolerováno.
5. Poučte rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka. Některé případy kyberšikany
nespadají do kompetencí školy. V těchto případech mohou mít rodiče zájem řešit situaci
jinými cestami. Mohou žalovat kyberagresora u občanského soudu např. za obtěžování,
úmyslné vystavování nepříjemným zážitkům, stresu atd.
6. V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu, kontaktujte
mobilního operátora. Shromažďuje data, která mohou sloužit jako důkaz. Předtím, než je
vymaže, uchovává je po nějakou dobu na svých serverech.
7. Ponechávejte si všechny důkazy kyberšikany. Založte si složku, kde budete mít všechny
snímky obrazovky, zprávy, záznamy apod. Tak můžete demonstrovat závažnost chování a
jeho dopad na školu. Toto je rozhodující speciálně v případech, kdy máte v úmyslu studenty
formálně potrestat (např. podmínečným vyloučením nebo vyloučením).
8. Kontaktujte a spolupracujte s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým
prostředím, kde ke kyberšikaně došlo. Jejich zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat při řešení
kyberšikany a mohou vám asistovat při odstranění závadného obsahu, shromažďování
důkazů, nebo vám mohou poskytnout kontakt na někoho, kdo vám může pomoci.
9. Poproste o radu ostatní školy, jak ony v minulosti řešily podobné případy.
10. Používejte kreativní strategie neformálních řešení, obzvláště v případech méně závažných
forem kyberšikany, které nevyústily do závažné újmy oběti. Například můžete od studentů
požadovat, aby vytvořili plakáty proti kyberšikaně a vyvěsili je po škole. Od starších studentů
můžete požadovat, aby připravili pro mladší studenty stručnou přednášku o důležitosti
zodpovědného používání moderních technologií. Je důležité odsoudit kyberšikanu – poslat
zprávu zbytku školy, že šikana v jakékoli formě je nemorální, špatná.

