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Temat:Cyberprzemoc-jak się przed nią ustrzec

Internet stał się bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem we współczesnym świecie - wiele osób nie
potrafi sobie wyobrazić bez niego życia. I nie jest w tym nic dziwnego, bowiem wynalazek ten służy do
różnych celów, głównie: pracy, nauki i rozrywki,kontaktów z ludźmi a używany jest zarówno przez osoby
młodsze jak i starsze.
W sobie pandemii i zdalnego nauczania stał się niezbędnym narzędziem pracy dla uczniów, nauczycieli,
pracowników biurowych. Zapewnił podtrzymywanie relacji społecznych.
Cyberprzestrzeń:
 nie jest mitem, a rzeczywistością;
 nowym i dynamicznym zjawiskiem;
 ma globalny zasięg, bez względu na miejsce i czas dostępu;
 oddziaływuje na wszystkich, zwłaszcza dzieci;
 cechuje ją interaktywność;
 jest substytutem świata rzeczywistego;
 negatywne skutki przebywania w niej w znacznym stopniu wyprzedzają założenia edukacji
i podejmowanych działań.
Nawet rozważne korzystanie z cyberprzestrzeni może narazić nas na cyberprzemoc, zapraszam do
obejrzenia filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=ze7bIjtadcE
https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw
CYBERPRZEMOC - jest to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak:
 SMS i MMS,  e-mail,
 witryny internetowe,
 fora dyskusyjne,
 blogi,
 komunikatory typu GG,
Formy cyberprzemocy
 czaty.

 nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci;
 włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania
kompromitujących wiadomości;
 rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć;
 tworzenie ośmieszających stron www;
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Infoholizm – uzależnienie od komputera i Internetu = utrata kontroli nad swoim zachowaniem na skutek
nadmiernego wręcz maniakalnego korzystania bez wyraźnej potrzeby z telefonów
Porozumienie bez przemocy

Skutki uzależnień od mediów obejmują wszystkie sfery osobowości dzieci. Można je podzielić na kilka
rodzajów:  fizyczne (wady postawy – skrzywienia kręgosłupa, wady wzroku, uszkodzenia nerwów
odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka, dłoni),  psychiczne (nerwice, lęki lub inne zmiany w układzie
nerwowym, zatracanie poczucia realizmu, uzależnienia),  moralne (łatwy i nie kontrolowany dostęp do
informacji o treściach niepożądanych; negatywne postawy i zachowania),  społeczne (anonimowość,
wyizolowanie ze społeczności, przestępczość),  intelektualne (bezkrytyczne zaufanie do możliwości jakie
oferuje komputer).
jak bezpiecznie korzystać z internetu
https://www.youtube.com/watch?v=O169a7tVJXs
HEJT? HEJTU NIE PROMUJĘ. HEJT BANUJĘ, BO REAGUJĘ“

https://www.youtube.com/watch?v=GuMrFRsHw-I -uzależnienie w sieci dla młodszych
https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s -zasady bezpiecznego korzystania w sieci
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