
Dzień dobry,
Przesyłam propozycję tematu na godzinę wychowawczą oraz link do filmiku na temat cyberprzemocy. Mam nadzieję, że Was 
zaciekawi.
Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrówka i wytrwałości.
Izabela Szczepańska

Temat godziny wychowawczej: Gdzie jest Mimi? - kilka słów o cyberprzemocy.

Cyberprzemoc
Zwana również cyberbullying, agresja elektroniczna.
Jest to przemoc, agresja za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(telefony komórkowe oraz internet).
Formy przemocy
Przemoc werbalna -wyzywanie, straszenie, poniżanie innych osób w internecie lub przy użyciu tel. Kom.(52%)
Publikowanie i rozsyłanie zdjęć, filmów lub tekstów które obrażają lub ośmieszają (57 % przynajmniej raz , 39 % z 57% się 
powtarzało )
Robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody.
Podszywanie się pod inną osobę i publikowanie w jej imieniu różnych negatywnych treści,19 %
Wykluczenie
Miejsca, w których możemy zetknąć się z cyberprzemocą:
Poczta elektroniczna
Czaty
Komunikatory ( FB Messenger, Skype, Snapchat, GG, Hangouts)
Blogi,
Serwisy społecznościowe ( Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, fotka.pl, nk.pl)
Strony internetowe,
Fora i grupy dyskusyjne,
MMS, SMS.
Kogo dotyczy i czy jest groźna dla innych?
Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!
Cyberprzemoc często powoduje u ofiar irytację, strach, lęk i zawstydzenie. Nastoletni internauci rzadko informują najbliższe 
otoczenie o swoich problemach. Jeżeli szukają pomocy, to głównie u rówieśników. Rodzice i pedagodzy rzadko dowiadują się o 
takich sytuacjach.
Kim jest sprawca cyberprzemocy
59% - koledzy/koleżanki ze szkoły.
43 % - koledzy/koleżanki spoza szkoły.
15% - nieznajomi.
13% - znajomi z Internetu.
10 % - dorośli
Skala ryzyka
Badania przeprowadzone w 2012 roku przez Fundacje Dzieci Niczyje dowiodły, że 22 % dzieci i młodzieży stało się ofiarami 
cyberprzemocy - czyli co 5 uczeń.
Uczniowie podczas badań zostali zapytanie co czuli, gdy stali się ofiarami. Wymienili m.in. takie emocje:
Wstyd,
Zdenerwowanie,
Strach,
Żal,
Zirytowanie
Cyberprzemoc była również przyczyną prób samobójczych i samobójstw wśród prześladowanych dzieci.
Cyberprzemoc – skala zagrożeń
51 % dzieci lub młodzież stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów zrobionych wbrew ich woli,
52% dzieci w wieku 12-17 lat miało do czynienia z przemocą werbalną w internecie lub za pomocą telefonu komórkowego,
47% dzieci doświadczyło wulgarnego przezywania,
29 % dzieci deklaruje, że ktoś podszywał się za nich,
21% dzieci było poniżanych, ośmieszanych i upokarzanych,
16% osób doznało straszenia i szantażowania,
14 % zgłosiło, że ktoś bez ich zgody rozsyła po internecie kompromitujące ich materiały.
Prawo wobec Cyberprzemocy
Akty cyberprzemocy mogą być ścigane z: Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń
Obowiązek prawny dla świadków cyberprzemocy:
Kodeks Prawa Karnego Art. 304&1 mówi, że każdy kto dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 
społeczny OBOWIĄZEK zawiadomić tym Prokuratora lub Policję.

Jeśli macie możliwość to polecam do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=7ci0dO3r6TU

http://fotka.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=7ci0dO3r6TU
http://nk.pl/

