Stop cyberprzemocy!
Informacja dla rodziców

Cyberprzemoc to:





Nękanie, straszenie, szantażowanie w sieci,
Rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć
Publikowanie w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego
ośmieszających zdjęć, filmów i informacji,
Podszywanie się w sieci pod inną osobę.

Cyberprzemoc może przytrafić się KAŻDEMU,
również Twojemu dziecku.
Co możesz zrobić?
Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Współpraca z sądem rodzinnym
1.

2.
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Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do
szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły
pisemnie zawiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły
napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.
Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki wychowawcze (rozmowa
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych efektów dyrektor zwraca się do
sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających
z Ustawy o postępowaniu z nieletnimi.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie
wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować
Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny
będzie edukacyjny serwis internetowy — www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko
sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się — poproście, by było
Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

Naucz
dziecko
w Internecie.

podstawowych

zasad

bezpieczeństwa

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych
znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym
w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed
ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem
o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
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Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania
z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać
przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może
okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą
spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze
w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich
prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych
dla najmłodszych wymaga podania prywatnych
danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając
takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich
rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę
z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych.
Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia,
nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych
w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań
i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak
świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz
dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając
z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na
stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie
przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby
dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by
wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je
zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
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Współpraca z policją
1. Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacji, gdy ujawnione zostanie
naruszenie prawa. W przodku zagrożenia zdrowia lub życia policję należy
wezwać natychmiast.
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w uzasadnionych przypadkach można zaproponować uczniowi
(za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki
i udział w programie terapeutycznym.
2. Zastosowanie środków dyscyplinarnych
a. Stosowane są tutaj konsekwencje przewidziane dla sytuacji
„tradycyjnej” przemocy i zapisane w regulaminie szkoły,
dodatkowo uczeń może zostać ukarany czasowym zakazem
korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej w czasie wolnym
i/lub zakazem przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych
b. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę:
rozmiar i rangę szkody, czas trwania prześladowania, świadomość
popełnionego czynu, motywację sprawcy oraz rodzaj
rozpowszechnianego materiału.
3. Jeżeli doszło do złamania prawa należy zawiadomić policję.
Postępowanie w sytuacji gdy sprawca jest nieznany
1. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, dyrektor szkoły lub wyznaczony
przez niego reprezentant kontaktuje się z dostawcą usługi w celu usunięcia
z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów na podstawie art.
14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamość sprawcy nie została
ustalona, dyrektor szkoły kontaktuje się z policją w celu wyjaśnienia
zdarzenia.
Sporządzenie dokumentacji z zajścia
1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia
notatki służbowej z rozmów ze sprawcą,
poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami
zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę
i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w
niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.
2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka
(np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę
po jej sporządzeniu.
3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również
włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).
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Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe
czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym
względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii
dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych,
chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na
policję lub do współpracującego z nią punktu
kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści
w Internecie — Hotline'u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również
z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu
doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania
w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie
naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno
się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety
znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie
wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie
strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się
poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za
pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania
z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie
www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania
w razie nietypowych sytuacji.

Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego
negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem
rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni
korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.
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Postępowanie w sytuacji gdy sprawca jest znany

W przypadku ujawnienia wystąpienia zdarzenia określanego
cyberprzemocy, czyli sytuacji gdy uczeń doświadcza takich sytuacji jak:





mianem

przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie,
straszenie, szantaż),
rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka,
publikowanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających dziecko,
podszywanie się w sieci pod dziecko,

podejmowane są działania mające na celu:




udzielenie wsparcia ofierze przemocy,
zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia,
wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy.

Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice
lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele.
Ustalenie okoliczności zdarzenia
1. Jeśli wiedzę o zajściu zdarzenia cyberprzemocy posiada nauczyciel
niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy
klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.
2. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą dokonują analizy
zdarzenia i planują dalsze działania. Do zadań szkoły należy również
ustalenie ewentualnych świadków zdarzenia.
Zabezpieczenie dowodów
1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone
i zarejestrowane. Należy odnotować datę i czas otrzymania materiału, treść
wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika,
adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na
której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
2. Na etapie zbierania i zabezpieczania dowodów oraz ustalania tożsamości
sprawcy cyberprzemocy można skorzystać z pomocy nauczyciela
informatyki.
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1. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog
szkolny podejmuje następujące działania:
a. Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu:
 ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad
jego przyczynami i poszukanie rozwiązania konfliktowej
sytuacji,
 poinformowanie ucznia o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych
form przemocy,
 poinformowanie ucznia o skutkach jego postępowania
i konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego
zastosowane,
 zobowiązanie do zaprzestania swojego działania i usunięcia
z sieci szkodliwych materiałów,
 określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary
cyberprzemocy.
UWAGA!
 Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy
rozmawiać z każdym z nim z osobna, zaczynając od lidera
grupy,
 Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
b. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania
dziecka,
 powiadomienie rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia
i zapoznanie z materiałem dowodowym,
 poinformowanie rodziców o dalszym postępowaniu w sprawie
podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec
dziecka.
 opracowanie z rodzicami „kontraktu” dla dziecka, określającego
zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz
konsekwencje
nieprzestrzegania
przyjętych
wymagań
i terminów ich realizacji.
c. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną,
 praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy
uczniowie w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania,
w zmianie postawy i postępowania, w tym ze sposobu
korzystania z nowych technologii.
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