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ЯК ПРАЦАВАЦЬ З ВОРКБУКАМ

Калі ты сумняваешся, ці варта ўвогуле вывучаць
праблему кібербулінгу, прайдзі тэст.

Табе спатрэбіцца:
ручка або аловак

крыху вольнага часу

У цябе ёсць акаўнт хаця б у адной сацыяльнай сетцы?
Так

Не

Ты карыстаешся мэсэнджарамі?
Найлепш вывучаць тэму за тэмай, але можна пачаць і з пытанняў, якія
найбольш цябе хвалююць. Неабавязкова запаўняць воркбук адразу:
спыняйся і вяртайся, як табе будзе зручна.

Так

Не

Ты гуляеш у анлайн-гульні?
Так

Не

Ты б хацеў(-ла) стаць блогерам?
Так

Не

Ты калі-небудзь заўважаў(-ла) крыўдныя або нецэнзурныя
каментары ў Сеціве на чый-небудзь адрас?
Так

Не

Ты карыстаешся электроннай поштай?
Так

Не

Ты б хацеў(-ла) дапамагчы сваім сябрам, калі
яны трапяць у непрыемную сітуацыю?
Так

Не бойся пазначаць на палях і нават
вырываць асобныя старонкі. У воркбуку
шмат творчых заданняў, у якіх можна
пакрэатывіць.
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Не

Калі маеш хаця б адзін
адказ «Так», рэкамендуем
прачытаць і запоўніць гэты
воркбук. Knowledge is Power!
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ТЭМА 1. ШТО ТАКОЕ КІБЕРБУЛІНГ
Цкаванне ў інтэрнэце (або кібербулінг) — гэта мэтанакіраваныя і сістэматычныя агрэсіўныя паводзіны ў дачыненні да чалавека ў Сеціве.
cyber — звязаны з камп’ютарамі,
інфармацыйнымі тэхналогіямі, інтэрнэтам.

bullying — запалохванне,
здзек, цкаванне.

Удзельнікаў кібербулінгу можна падзяліць на тры групы:
ахвяры, агрэсары (хейтары) і сведкі.

Часам у ролі хейтара выступае адзін чалавек. Але звычайна на ахвяру
ў інтэрнэце накідваецца адразу некалькі (аднакласнікаў, фанатаў
анлайн-гульні, падпісчыкаў суполкі і г. д.). Кіберцкаванне можа адбывацца
паралельна і ў Сеціве, і ў афлайне, ці з афлайну перамяшчацца ў анлайн.
У рэальным жыцці цкаваць ахвяру атрымліваецца не заўсёды, бо калі ты
ведаеш крыўдзіцеля асабіста, то даць адпор лягчэй, а ўяўная ананімнасць
і беспакаранасць робяць хейтара смялейшым.
Пачаць цкаванне ў Сеціве можа нават сарамлівы і заўсёды ветлівы падлетак,
а на месцы ахвяры можа апынуцца на першы погляд упэўнены ў сабе хлопец або дзяўчына. Так-так, ні знешні выгляд, ні поспехі ў вучобе ці спорце
не падкажуць, хто ёсць хто, а вось некаторыя асаблівасці паводзін — магчыма.
Падумай і напішы, пра каго з удзельнікаў кібербулінгу ідзе гаворка
Паводзіць сябе імпульсіўна і агрэсіўна. Валодае заніжанай самаацэнкай, якую хавае ад шматлікіх сяброў і знаёмых. Залежыць ад
меркавання іншых, мае патрэбу ва ўхваленні. Звычайна прад’яўляе
завышаныя патрабаванні і да сябе, і да астатніх.
Гэта адназначна
Абірае магчымасць трымацца ў баку ад калектыву. Не заўсёды ўмее
згладжваць канфлікты і ісці на саступкі і па гэтай прычыне побач
не мае людзей, якія гатовыя падтрымаць. Часта непакоіцца пра дробязі і пра тое, што падумаюць іншыя людзі. Самаацэнка невысокая.
Пра такіх людзей часам кажуць «ціхоні».
Імаверна, гэта
Звычайна паводзіць сябе асцярожна, але часам цікаўнасць бярэ
верх. «Нават цікава, што будзе ў канцы...» — фраза, якая магла
б стаць дэвізам.
Ізі! Гэта дакладна

Адказ:
Ахвярай, хейтарам, сведкам можа стаць любы, хто карыстаецца гаджэтамі.
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ТЭМА 2. ЯК МОЖА ПРАЯЎЛЯЦЦА ЦКАВАННЕ
Кібербулінг — гэта не толькі непасрэдныя абразы ў інтэрнэце. Крыўдзіцелі могуць выключыць ахвяру з віртуальных зносін, стварыць яе фэйкавы
акаўнт, у якім будуць размяшчаць абразлівы кантэнт, фатаграфіі ці іншую
асабістую інфармацыю, каб прынізіць. Цкаванне можа прымаць розныя
формы.
Падумай і адзнач, ці сустракалася табе нешта падобнае.
Падкрэслі адзін з чатырох варыянтаў адказу.
Выключэнне, г. зн. байкот. Ахвяру наўмысна не дапускаюць да гульняў,
сустрэч або іншых сумесных заняткаў, анлайн-гутарак. Дэманстратыўна
выдаляюць ці не прапануюць уступіць у важныя чаты.

Фрэйпінг: хейтары атрымліваюць кантроль над уліковым запісам падлетка ў сацыяльных сетках і публікуюць непажаданы кантэнт ад яго імя.
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Чыталі/чулі

Не ведалі

Дамаганне (кіберсталкінг): падлетку ўвесь
час адпраўляюць абразлівыя ці пагрозлівыя
паведамленні асабіста або ад імя групы.
У некаторых выпадках кіберсталкінг
можа суправаджацца пераследам
па-за сеткай і нават фізічным гвалтам.
Сутыкаліся

Чыталі/чулі
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Удзельнічалі

Не ведалі

Не ведалі

Хэпіслэпінг: ахвяры ажыццяўляюць фізічны гвалт і здымаюць гэта
на мабільны тэлефон, а потым выкладваюць у інтэрнэт. Назва паходзіць
ад англійскіх слоў happy (шчаслівы) і slapping (аплявуха). Некалькі гадоў
таму ў Англіі сталі віруснымі відэа, на якіх падлеткі збівалі пасажыраў
у метро, пакуль іншыя запісвалі гэта на камеру мабільнага тэлефона.
Сутыкаліся
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Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі
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Тролінг: прыніжэнне і правакацыя пры дапамозе некарэктнай лексікі
і абраз на інтэрнэт-форумах і ў сацыяльных сетках.
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі

Паглядзі восем рэальных гісторый ад беларускіх
падлеткаў пра цкаванне ў інтэрнэце. Даведайся,
з якой сітуацыяй сутыкнуліся хлопцы і дзяўчаты
і што дапамагло ім справіцца з праблемай.
Тэксты чытаюць папулярныя блогеры, музыкант,
кіберспартсмен і інш.

Дысінг: хейтар публікуе кампраметуючую інфармацыю (якая знеслаўляе)
пра ахвяру, каб сапсаваць яе рэпутацыю або нашкодзіць яе зносінам
з іншымі людзьмі.
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі

Аўтынг: наўмыснае выдаванне асабістай інфармацыі падлетка без яго згоды з мэтай прынізіць. Нават чытанне захаваных паведамленняў на тэлефоне
падлетка можна лічыць аўтынгам.
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі

Кетфішынг: стварэнне фальшывых профіляў ахвяры ў сацыяльных
сетках на аснове скрадзеных фатаграфій і іншых асабістых звестак. Гэта
робіцца для асабістай выгады або прычынення фізічнай ці псіхалагічнай
шкоды ахвяры.
Сутыкаліся

Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі

Грумінг: сітуацыя, калі дарослы чалавек прадстаўляецца добразычлівым
аднагодкам, каб уцерціся ў давер да падлетка і стаць яго сябрам. Ахвяра
дзеліцца з такім «сябрам» вельмі асабістай інфармацыяй, якая пасля
можа стаць падставай для шантажу.
Сутыкаліся
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Удзельнічалі

Чыталі/чулі

Не ведалі
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ТЭМА 3. ПРЫЧЫНЫ І НАСТУПСТВЫ
У Беларусі больш за 30% падлеткаў хаця б аднойчы сутыкаліся з хейтарамі
ў інтэрнэце*.

Наступствы кібербулінгу
Для ахвяры:
•
•
•
•
•

замкнёнасць,
праблемы са здароўем (галаўныя болі, бяссонніца),
злосць і раздражняльнасць,
дэпрэсія,
суіцыдальныя думкі.

Чаму так шмат людзей паводзяць сябе агрэсіўна ў Сеціве?
•
•
•
•
•
•

Хочуць паказаць, што яны мацнейшыя.
Спрабуюць самасцвердзіцца за чужы кошт.
Такім чынам хаваюць уласныя страхі.
Праз нудоту.
Жадаюць адпомсціць за крыўду.
Лічаць, што гэта весела…

Што яшчэ прымушае пісаць абразы ў Сеціве? Падзяліся думкамі:

Для хейтара:
•
•
•
•
•

канфліктнасць,
залежнасць ад чужога меркавання,
недавер да іншых,
пастаянны страх пакарання,
рэальная адказнасць перад законам.

Для сведкі:

Як бачыш, прычын для існавання кібербулінгу нямала. Аб’ядноўвае іх тое,
што часта хейтар:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

няўпэўненасць у сабе,
боязь стаць наступнай ахвярай,
пачуццё віны за бяздзейнасць,
прытупленне эмоцый,
успрыманне гвалту як нормы.

хоча вылучыцца, але не ведае, як гэта зрабіць;
не разумее чужых эмоцый, ды і ўласныя для яго, хутчэй за ўсё, таксама
загадка;
не ўмее спраўляцца з уласнымі пачуццямі і эмоцыямі;
а яшчэ не заўсёды разумее, што агрэсіўныя паводзіны ў інтэрнэце наносяць шкоду ў рэальным жыцці, прычым не толькі ахвяры, але і тым, хто
цкуе або з’яўляецца сведкам.

* Паводле апытання больш за 12 000 дзяцей з розных рэгіёнаў Беларусі, праведзенага МТС
і Дзіцячым фондам ААН (ЮНІСЕФ) у Беларусі ў межах выставы «Сусвет інтэрнэту».
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ТЭМА 4. ПРЫКМЕТЫ КІБЕРБУЛІНГУ

Кібербулінг ≠ канфлікт

Кібербулінг ≠ жарт

«Гэта звычайны канфлікт», «Самі разбяромся», «Навошта выносіць такое
на публіку?». Не, не і не! Паміж кібербулінгам і канфліктам у інтэрнэце ёсць
выразная розніца. Паглядзі…

Усе сябры паджартоўваюць адзін з аднаго, але не заўсёды атрымліваецца ўдала і весела. У які момант трэба сказаць сабе «стоп» і спыніць кпіны
на адрас іншага чалавека?
Жарт ператвараецца ў сістэматычнае цкаванне, калі…
•
•
•
•

чалавеку крыўдна, балюча ці страшна праз твае дзеянні ў інтэрнэце;
цябе просяць спыніцца, але «жарты» працягваюцца;
мэта кожнага наступнага паведамлення — яшчэ больш абразіць
або прынізіць;
праз «жарт», які зацягнуўся, чалавеку даводзіцца адмаўляцца ад таго,
што падабаецца: ён выдаляецца з чата, хавае фатаграфіі або відэа,
спыняе зносіны з сябрамі і г. д.

Кібербулінг

Канфлікт

пастаяннае наўмыснае паўтарэнне

адбываецца спантанна, як правіла,
адзін раз, не паўтараецца

агрэсіўныя паводзіны з мэтай
прынізіць ці прычыніць шкоду

нязгода, абмеркаванне розных пунктаў
гледжання, часам занадта эмацыйна

адзін з удзельнікаў фізічна
або псіхалагічна мацнейшы

роўнасць сіл для вырашэння сітуацыі

абразы, грубасці, пераход на асобы

спрэчкі, слоўныя сваркі ў каментарах

ёсць ролі: хейтар, ахвяра, сведка

ролі не вылучаюцца

Любога з пералічаных пунктаў дастаткова, каб спыніць далейшыя кпіны.
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Кібербулінг або канфлікт?
Перад табой дзве рэальныя гісторыі, якія могуць мець розныя варыянты
развіцця. Паразважай, дзе апісаны канфлікт, а дзе — сітуацыя кібербулінгу.
Прыклад 1
7-ы клас. Саша недарэчна пажартаваў на ўроку пра Дзіму. Дзіма пакрыўдзіўся і ў чаце класа ў Viber выклаў не вельмі ўдалую фотку Сашы. Саша ў адказ
напісаў у чаце грубасць пра Дзіму.
а) Хлопцы і дзяўчаты ў суполцы падтрымалі Дзіму. Яны пачалі пісаць гадасці Сашу і рабіць абразлівыя калажы з яго фоткамі. Чым больш Саша ад іх
«адбіваўся», тым хутчэй нарастала злосць з боку суполкі пад кіраўніцтвам
Дзімы.
б) Хтосьці пасмяяўся з фатаграфіі і адрэпосціў яе сябрам, хтосьці падтрымаў
Сашу і напісаў у прыват словы падтрымкі. Самі ж хлопцы некалькі дзён ігнаравалі адзін аднаго ў школе.
Я думаю, што
Прыклад 2
10-ы клас. Лене даўно падабаецца аднакласнік Паша, пра што яна неаднаразова казала сяброўцы Свеце. Але аказалася, што Света таксама сімпатызуе Пашу. І нават сама запрасіла яго на спатканне!
а) Дзяўчаты спачатку паскандалілі ў класе, а пасля працягнулі ўзаемныя
абразы ў агульным чаце. Аднакласнікі зацікаўлена назіралі за сітуацыяй,
правакуючы новыя спрэчкі. У нейкі момант дзяўчаты канчаткова пасварыліся
і перасталі камунікаваць як у Сеціве, так і ў рэале.
б) Лена расказала пра тое, што адбылося, сябрам, і тыя засыпалі сацсеткі
Светы абразамі. Света закрыла акаўнт. Тады сябры завялі фэйкавую старонку Светы, дзе працягнулі публікаваць грубасці. Многія аднакласнікі падпісаліся на гэты акаўнт, каб сачыць за фэйкам і нават ставіць лайкі.

Кім бы ты ні быў(-ла),
што б ні казаў(-ла),
як бы ні выглядаў(-ла),
НЯМА НІВОДНАЙ
ПРЫЧЫНЫ, ПА ЯКОЙ ЦЯБЕ
МОЖНА БУЛІЦЬ!

Я думаю, што
Выснова: сітуацыі 1б і 2а — канфлікт, 1а і 2б — гэта кібербулінг, паколькі сілы відавочна няроўныя (адзін супраць усіх), а паток абразлівых каментароў не заціхае, нягледзячы на просьбы
спыніцца.
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ТЭМА 5. МЯНЕ КРЫЎДЗЯЦЬ У ІНТЭРНЭЦЕ.
ПЛАН ДЗЕЯННЯЎ
Калі сутыкаешся з кібербулінгам, лёгка разгубіцца.
Каб гэтага не здарылася, складзі невялікі план свайго
«выратавання». Ён дапаможа захаваць спакой у складанай сітуацыі, дзейнічаць рашуча і паслядоўна.

2. Не паддавайся паніцы і дзейнічай без агрэсіі
Паводзь сябе з хейтарам ветліва і стрымана.
Крыўдзіцель будзе збянтэжаны і, хутчэй за ўсё,
перастане цябе абражаць. Каб у такія моманты
адказваць спакойна, можна загадзя падрыхтаваць дружалюбныя стыкеры ці карцінкі.
стыкеры ад МТС

1. Спыніся
Не адказвай на крыўдныя словы, не ўключайся
ў дыскусію. Адкладзі ў бок смартфон або выключы
камп’ютар, пераключыся на тое, што прыносіць табе
задавальненне і супакойвае.

«Калі я хачу расслабіцца ці абстрагавацца,
мне трэба…» (паслухаць музыку, паплаваць
у басейне, пакатацца на ровары). Напішы
свае варыянты:
1
2
3
4
5
6

Напэўна, у цябе ёсць спіс любімых фільмаў
ці трэкаў. Напішы і іх:

Рэкамендуем вывучыць некалькі ўніверсальных фраз, якімі лёгка
адказаць на любы крыўдны каментар. Запомні гэтыя варыянты,
а потым прыдумай свае.
•

Дзякуй за інфу.

•

На жаль, я не магу дапамагчы табе.

•

Калі няма іншых пытанняў, давай скончым гэтую размову.

•

Ну і што?

•
•
•
•

3. Заблакуй
Навошта мець зносіны з тым, хто табе непрыемны ці ўяўляе пагрозу?
Калі цкаванне працягваецца, без сумневаў дадавай агрэсара ў чорны
спіс або цісні на кнопку «Паскардзіцца» ў сацсетках.
Не дапамагае? Пераходзь да пункта 4.

1
2
3
4
5
6
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Рэкамендацыя: Рабі скрыншоты абразлівых паведамленняў або
каментароў. Яны могуць стаць доказам таго, што цябе крыўдзілі
ці запалохвалі, а за такія дзеянні закон прадугледжвае рэальную
адказнасць.
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ТЭМА 6. Я ПАВОДЖУ СЯБЕ АГРЭСІЎНА

4. Раскажы
Калі не атрымліваецца справіцца самастойна, не саромейся і раскажы
аб праблеме дарослым, якім давяраеш: бацькам, педагогу, псіхолагу.
Разам вы значна хутчэй вырашыце, што зрабіць у няпростай сітуацыі.
Калі я сутыкнуся з кібербулінгам, то
змагу пагаварыць аб праблеме з...

Я б хацеў(-ла), каб мяне выслухалі,
а ў адказ пачуць…

1

1

2

2

3

3

Наўрад ці хейтар да канца ўсведамляе, што адчувае чалавек, якога цкуюць.
Яго дзеянні здаюцца яму ўдалым прыколам ці спрэчкай, дзе ўсе сродкі
добрыя.
Не варта думаць, што хейтар — гэта «зло», а ахвяра — «дабро». На баку тых,
хто цкуе, нярэдка знаходзяцца цалкам мілыя хлопцы і дзяўчаты, якія заблыталіся, загуляліся і, хутчэй за ўсё, не да канца ўсведамляюць сур’ёзнасць
сваіх учынкаў.
Перш чым напісаць нешта крыўднае ў Сеціве, паспрабуй…

Калі раптам блізкія людзі не могуць выйсці з табой на сувязь, з кім яшчэ
ты можаш паразмаўляць аб праблемах? Можа, гэта школьны псіхолаг? Або
цётка, якая жыве ў іншым горадзе?
Запішы гэтыя імёны і кантакты:
Кантакты:

1. Разабрацца, што насамрэч выклікае ў табе злосць
Падумай і падкрэслі, чаму ты хочаш зрабіць нешта непрыемнае іншаму
чалавеку.

Усе так робяць,
што тут такога
Гэта ж жарт!

Кантакты:
Я круцейшы(-ая) і
магу гэта даказаць
Даведацца больш пра кібербулінг і інструменты
дапамогі можна тут:
•
•
•

www.mts.by/unicef/ — сумесны праект МТС і ЮНІСЕФ у Беларусі,
прысвечаны кібербулінгу. Карысныя відэа, тэсты і спасылкі — усё тут.
kids.pomogut.by — інфармацыйны рэсурс пра кібербулінг з магчымасцю ананімна пагаварыць у чаце з кансультантам (псіхолагам або валанцёрам).
8-801-100-16-11 — гарачая лінія для дзяцей і падлеткаў, якія трапілі
ў крызісную сітуацыю. Працуе 24/7, ананімна і бясплатна.

Ведаеш іншыя рэсурсы? Падзяліся:
1
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2

Ён/яна заслугоўвае
такога стаўлення

Я хачу адпомсціць

Мне весела,
а яму/ёй усё роўна
Я проста раблю
што хачу

Я хачу паставіць
на месца

Я зайздрошчу: у яго/яе
ёсць тое, чаго няма ў мяне
Я ўсяго толькі хачу правучыць,
бо ён/яна няправільна сябе паводзіць

! Ніякая прычына не вартая таго, каб цкаваць кагосьці ці далучацца
да цкавання. Імгненная нянавісць не вартая ні страты іміджу
ў будучыні, ні магчымай адказнасці. І, вядома, пакуты ахвяры
не вырашаць тваіх асабістых цяжкасцяў.
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2. Зняць напружанне мірнымі спосабамі
Ствары загадзя на смартфоне або камп’ютары папку з любімымі трэкамі,
фотаздымкамі або відэа, смешнымі мемамі. Адкрывай яе, калі захочацца
адчуць сябе лепш.

4. Самасцвердзіцца не за кошт прыніжэння іншых, а дзякуючы ўласным талентам і ўменням. Займіся тым, што ўмееш рабіць лепш за астатніх,
або адпраўляйся на пошукі таго, у чым бы хацеў(-ла) праявіць сябе.

Больш парад, як зняць напружанне, ты знойдзеш у Тэме 8.

«Я заўсёды хацеў(-ла) паспрабаваць свае сілы ў…»

3. Напісаць крыўднае паведамленне на паперы, а потым, напрыклад,
скамячыць аркуш і выпусціць такім чынам сваю злосць.

1
2
3
5. Пагаварыць пра тое, што адбываецца, з дарослым, якому давяраеш.
Разам вы прыдумаеце, як вырашыць сітуацыю, нават калі страшна і здаецца, што цкаванне зайшло занадта далёка. Сваю размову можна пачаць з…
•
•
•
•

Я не разумею, як мне справіцца з адной сітуацыяй. Можаце мне дапамагчы...
Я трапіў(-ла) у непрыемную гісторыю, і мне патрэбная ваша парада…
Мне страшна, таму што са мной цяпер адбываецца...
Я злуюся ад таго, што...

Ідэя! Перанакіруй сваю энергію
на добрыя справы. Займіся
валанцёрствам, удзялі ўвагу
малодшым, абарані слабога. Як толькі
ты ўбачыш падзяку ў вачах таго, каму
дапамагаеш, адразу адчуеш крылы
за спінай. І гэта зробіць цябе рэальна
крутым(-ой)!
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ТЭМА 7. Я СВЕДКА ЦКАВАННЯ Ў ІНТЭРНЭЦЕ

Неразуменне таго, як дзейнічаць і каму паведамляць пра кібербулінг, —
адна з прычын неўмяшання сведкі. Давай разбяромся, што трэба рабіць,
каб дапамагчы.

Пры кібербулінгу сілы няроўныя. Канфлікт можна вырашыць самастойна,
а вось цкаванне ў Сеціве, як правіла, можна спыніць толькі пры дапамозе
дарослых.
Калі мы заўважаем, што кагосьці цкуюць, заўсёды надыходзіць момант
выбару: ігнараваць сітуацыю ці паспрабаваць дапамагчы.

Што рабіць?

Што не рабіць?

Дай зразумець чалавеку, якога цкуюць,
што ён не самотны і можа разлічваць
на тваю дапамогу.

Пісаць ахвяры асабістыя паведамленні
ў духу «не звяртай увагі» або «пагадзіся,
ты сам першапачаткова няправільна
сябе павёў».

Лепш зрабіць гэта непублічна:
праз паведамленне ў прываце або
падчас сустрэчы сам-насам.

Зрабі скрыншоты пастоў і каментароў,
а таксама захавай спасылкі на акаўнты
самых актыўных хейтараў.
Чаму?
Гэта можа спатрэбіцца ў далейшым
у якасці доказаў.

Ігнараваць

Звярні ўвагу адміністратара сацсеткі,
гульні або чата на праяву кібербулінгу,
папрасі заблакаваць хейтараў.

Ты заўважыў(-ла), што ў суполцы вашага класа ў мэсэнджары з’явіўся ізгой
або ахвяра — дзіця, з якога пачалі здзекавацца. Што рабіць?
Памятай: горшае, што можна зрабіць, — далучыцца да хейтара, нават з дапамогай лайка пад крыўдным пастом, нават калі табе здаецца, што ахвяру
цкуюць за справу. Чым больш людзей уцягнута ў сітуацыю, тым больш нарастае крыўдаў ды злосці.
Рашэнне кожны прымае сам, але найлепшы шлях — дзейнічаць. Сваім бяздзеяннем можна пагоршыць сітуацыю або стаць наступнай ахвярай.

24

Апраўдваць ахвяру ў публічных
каментарах, а хейтараў — абражаць,
каб яны ведалі, як пачуваецца той, каго
цкуюць.
Чаму? Хейтары не хочуць ведаць,
што адчувае ахвяра. Такія дзеянні
не прынясуць вынікаў.
Пісаць бацькам хейтараў і скардзіцца
на сітуацыю.

Паспрабаваць дапамагчы

Разбяром на прыкладзе

Чаму?
Не варта абясцэньваць пачуцці ахвяры
і недаацэньваць сітуацыю цкавання
падобнымі паведамленнямі ў прываце.

Паведамі пра цкаванне дарослым,
якім давяраеш. Калі трэба, пакажы
ім скрыншоты перапіскі. У выпадку
кібербулінгу гэта адзіны правільны,
па-сапраўднаму адказны і нават мужны
ўчынак.

Чаму?
Ты не ведаеш, якую пазіцыю зоймуць
бацькі хейтара. Магчыма, яны не
павераць табе і стануць абараняць сваё
дзіця.
Ставіцца да сітуацыі як да чагосьці
шараговага, расказваць пра яе
малазнаёмым дарослым.
Чаму?
Бо гэта можа яшчэ больш нашкодзіць
таму, каго цкуюць.
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Пра што размаўляць з падлеткам, які
падвяргаецца цкаванню?

ТЭМА 8. РАЗМОВА ПРА ЭМОЦЫІ

Нягледзячы на тое што кібербулінг адбываецца ў інтэрнэце, ён мае
цалкам рэальныя наступствы і ўплывае на жыццё кожнага ўдзельніка.
Нядзіва, што траўмы ад абразлівых паведамленняў параўноўваюць
з рэальнымі траўмамі: сінякамі, пабітым носам, зламаным пальцам.

лады
выставіць на
аць
Падкажы, як
аўнта, блакав
ак
ці
ас
йн
канфідэнцы
ведамленні
па
ы,
ст
па
агрэсіўныя
і каментары.

Прапануй
звяр
падлетак да нуцца па дапамогу да
вярае: баць
дарослых,
якім
коў, педаго
такіх няма,
гаў, родны
то падзяліс
х. Калі
я кантакта
мі спецыял
з гэтага во
істаў
ркбука (с. 20
).

Гэтую рану трэба загаіць, каб стаць яшчэ мацнейшым

змагацца
Раскажы пра тое, што дапамагае табе
— выдатныя
са стрэсам. Добрая песня або спорт
прапануй пайсці
варыянты! Скінь трэк у прыват або
на наступную трэніроўку разам.
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Як зразумець свае пачуцці? Як навучыцца кантраляваць свае эмоцыі і адчуць сябе мацнейшым? Прапаноўваем чатыры практыкаванні, якія дапамогуць табе.
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Практыкаванне «Скончы фразу»

Тэхніка глыбокага дыхання

Любыя нашы ўчынкі цесна звязаныя з эмоцыямі, якія мы адчуваем.
Таму вельмі важна разумець і размяжоўваць свае пачуцці.

Калі ты адчуваеш, што табе складана кантраляваць свае эмоцыі,
паспрабуй зрабіць дыхальную гімнастыку.

Скончы фразу…
Калі мне страшна, я
Калі я злуюся, я
Калі мяне крыўдзяць, я

Гэта вельмі проста і хутка.
1. Зрабі глыбокі ўдых (не меншы за 2 секунды*).
2. Затрымай дыханне на 1–2 секунды, зрабі паўзу.
3. Выдыхай павольна і плаўна на працягу 3 секунд.

Калі на мяне крычаць, я
Я адчуваю злосць, калі
Мне бывае страшна, калі
Я шчаслівы(-ая), калі

4. Пасля зноў зрабі глыбокі ўдых без паўзы. Паўтарай 2–3 цыклы.
* Для адліку часу можна ў думках прамаўляць:
«Адна тысяча, дзве тысячы», — гэта якраз і зойме прыкладна 2 секунды.

Я скачу ад радасці, калі
Я сумую, калі мама/тата
Я зайздрошчу, калі
Я вельмі люблю, калі
Я раз’юшаны(-ая), калі
Мне б хацелася, каб мае сябры
Мне б хацелася, каб мама/тата
Гэтае заданне, калі падысці да яго ўдумліва, можа заняць не адну гадзіну.
Калі мы заўважаем, да якіх станаў прыводзяць нашы эмоцыі ці пэўныя
дзеянні, мы вучымся кантраляваць сваё цела і становімся мацнейшымі.
Як гэта працуе?
Напрыклад, ты заўважыў(-ла), што, калі на цябе крычаць, абавязкова хочацца адказаць гэтак жа, нават яшчэ гучней і мацней. І вось у цябе з’яўляецца
беспадстаўнае жаданне пакрычаць на іншага чалавека праз нейкую дробязь. Стоп! Задумайся. Ці не з’яўляюцца твае паводзіны запозненай рэакцыяй на атрыманыя на свой адрас абразы?
Калі так, то варта абмеркаваць сітуацыю з крыўдзіцелем ці дарослым, якому
давяраеш, а не зрывацца на тым, хто аказаўся побач у няўдалы момант.
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Размалёўка-мандала
Яшчэ адзін спосаб барацьбы са стрэсам — гэта размалёўкі.
Іх вельмі лёгка знайсці ў інтэрнэце. Бяры каляровыя ручкі, алоўкі
або фламастары і паглыбляйся ў творчы працэс.

Практыкаванні для зняцця
мышачнай напружанасці
1. Сядзь зручна: рукі свабодна пакладзі
на калені, плечы і галаву апусці, вочы заплюшчы.
У думках уяві, што на твой твар спрабуе сесці
муха. Яна садзіцца то на нос, то на рот, то на лоб,
то на вочы. Адчуй яе. Не расплюшчваючы вачэй,
паспрабуй прагнаць дакучлівае насякомае.

2. Устань, заплюшчы вочы, рукі падымі ўверх,
зрабі глыбокі ўдых.
Уяві, што ты — вялікі, надзьмуты паветраны шар.
Затрымайся ў такой позе на 30–40 секунд, напружваючы ўсе мышцы цела. Затым уяві, што
ў тваім уяўным шары з’явілася невялікая адтуліна.
Пачні павольна быццам выпускаць паветра
з гэтага фантастычнага шара, адначасова паслабляючы мышцы свайго цела: кісці рук, пасля мышцы плячэй, шыі, корпуса, ног і г. д.
Запомні гэтыя адчуванні.
Паўтары практыкаванне 2–3 разы.
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ТЭМА 9. ЯК ЗАСЦЕРАГЧЫ СЯБЕ Ў СЕЦІВЕ
ЗАГАДЗЯ
1. Нікому не паведамляй свой
пароль. Нават блізкім сябрам.

2. Будзь асцярожны, калі прымаеш запыты на сяброўства
ў сацсетках. Асабліва ад незнаёмых людзей і нібыта знаёмых,
чые профілі выглядаюць падазрона.

3. Не дзяліся асабістай інфармацыяй.
Нумарам тэлефона, хатнім адрасам і г. д.

4. Хавай сваё месцазнаходжанне.
Няхай твае фотаздымкі і адзнакі не падказваюць, у якіх
месцах ты бываеш і як часта.

5. Сачы за наладамі прыватнасці. Іх можна выпадкова
памяняць. Для надзейнасці выкарыстоўвай складаны
пароль, а лепш — двайную засцярогу праз SMS.

6. Выходзь са свайго акаўнта на чужых
прыладах.
Калі неабходна зайсці на асабістую
старонку праз чужы гаджэт, не захоўвай
пароль, а пасля карыстання абавязкова
выйдзі з акаўнта.

7. Добра падумай, перш чым нешта апублікаваць.
Калі інфармацыя аднойчы трапіла ў Сеціва, цалкам
выдаліць яе немагчыма.
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8. Не рабі ў інтэрнэце тое, што ў рэальным жыцці
падалося б табе небяспечным.
Не рэгіструйся на падазроных сайтах і тым больш
не размяшчай там рэальную інфармацыю пра сябе.
Ты ж не тусуешся з сумніўнымі кампаніямі ў рэале?

9. Памятай аб правілах ветлівых зносін.
Не варта выкарыстоўваць нецэнзурную лексіку або дражніць
іншых карыстальнікаў.

10. Звяртайся па дапамогу да дарослых.
Калі цябе бянтэжаць ці палохаюць
паведамленні на твой адрас, калі ласка,
пакажы іх дарослым, якім давяраеш.

Рэкамендацыі па выбары пароля
• ✅Скарыстай зразумелае табе словазлучэнне, але свядома зрабі
некалькі памылак.
Выкарыстоўвай вялікія і маленькія літары, а таксама лічбы.
❌ Не выкарыстоўвай асабістыя звесткі: мянушку сабакі, назву
ўлюбёнага гурта, дату нараджэння і г.д.
❌ Калі твой пароль падобны на гэтых, то мяняй яго ўжо зараз:
qwerty123, sasha2001, password111.
Вэбінары па бяспецы ў інтэрнэце глядзі па спасылцы ў QR-кодзе
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ТЭМА 10. ТРЭНАЖОР ВЕТЛІВЫХ ЗНОСІН
Уяві, што ты пабачыў(-ла) гэтыя кадры ў сваёй стужцы.
Прыдумай, як арыгінальна і па-добраму адкаментаваць іх.

Замацуй на гэтым месцы любую
фатаграфію (сваю, куміра, сябра),
карцінку або стыкер.

Перад тым як адправіць каментар, задай сабе тры пытанні:
•
•
•
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Чаму я хачу напісаць гэта?
Ці змагу я сказаць гэта ў рэальным жыцці?
Як бы я сябе адчуваў(-ла), калі б гэта напісалі мне?
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Добрыя словы ніколі
не мусяць канчацца!
Для замацавання матэрыялу прапаноўваем прайсці
наш анлайн-тэст. Правільныя адказы і каментары да
заданняў стануць парадамі і дапамогуць правільна
рэагаваць, калі ты сутыкнуўся з цкаваннем у Сеціве.
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Гэты воркбук можна спампаваць тут

