Jak się ustrzec „Cyberprzemocy” w czasie wakacji:
Czas wakacji to dla dzieci okres większej swobody, wyczekiwanego poczucia
nieskrępowania obowiązkami szkolnymi, ale niestety często także czas wolny od nadzoru
dorosłych. W związku z zagrożeniami, które mogą spotkać Wasze pociechy powinien to być czas
zwiększonej koncentracji na dziecku. Ponadto wakacje to czas, który warto wykorzystać na
budowanie wzajemnych relacji, obserwację zachowań naszych pociech. Ważne, by zdawać sobie
sprawę z zagrożeń, na które są narażone dzieci, szczególnie w czasie wolnym od obowiązków
szkolnych.
Cyberprzemoc to inaczej agresja elektroniczna to zjawisko, które pojawiło się na przełomie XX i
XXI wieku, gdy coraz więcej osób zyskało dostęp do internetu i najnowszych technologii. Polega
głównie na stosowaniu przemocy - prześladowaniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu, nękaniu innych
osób z wykorzystaniem internetu i innych narzędzi elektronicznych. Dziecko jest prześladowane
złośliwymi czy obraźliwymi SMS-ami czy e-mailami. Bardziej drastyczną formą ataku na dziecko
jest sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenie go przez
komunikatory sieciowe. Wakacje to czas kiedy takich negatywnych zjawisk przybywy, aby
uchronić własne dziecko przez tego typu formą agresji należy wiedzieć czym ona jest:
Cyberprzemocy można doświadczyć pod różnymi formami:
• publikowanie ośmieszających filmów lub zdjęć, bez zgody osoby zainteresowanej,
• publikowanie wulgarnych, prześmiewczych komentarzy i wpisów, kierowanych do
konkretnych osób,
• włamania na konta serwisów społecznościowych,
• nękanie telefonami i SMS-ami,
• podszywanie się pod inne osoby,
• wykluczanie ze społeczności internetowych,
• tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów
Sygnały, które mogą wskazywać że dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy:
Zmiana zachowania. Dotychczas radosne, energiczne dziecko może zmienić swoje zachowanie –
stać się apatyczne, niechętne do podejmowania codziennych czynności. Rodzic może zauważyć
denerwowanie lub złość, podczas lub po korzystaniu z internetu.
Tajemnice i sekrety związane z tym, co dzieci robi w sieci. Dziecko może unikać korzystania z
internetu przy rodzicach, szybko wyłączać oglądane strony czy też usuwać historię oglądanych
stron, aby rodzice nie zorientowali się o kłopotach.
Wycofanie z relacji z rodziną, bliskimi i rówieśnikami. Zranione czy zastraszane dziecko nie chce
rozmawiać otwarcie o tym, jakie doświadczenia spotkały je w świecie wirtualnym.
Unika towarzystwa rówieśników. Nie chcąc narażać się na dalsze przykrości, szczególnie jeśli
krzywdzące dziecko informacje czy zdjęcia, dotarły do ogółu znajomych. Cechą internetu jest
szybkość rozpowszechniania informacji i szeroki dostęp do nich. Nie często się zdarza, żeby
ośmieszająca informacja nie rozeszła się dalej, nawet do osób które nie znają bezpośrednio ofiary.
Możliwość udostępniania i wysyłania treści wpływa na trudność w ich kontrolowaniu.
Ma gorsze wyniki w nauce. Trudno skupić się dziecku na nauce i szkole, jeśli z powodu
cyberprzemocy nie ma ochoty się tam pojawiać, a w domu problemy skutecznie odwracają uwagę
od zadanych lekcji.
Nerwowo reaguje, jest zestresowane, nie tylko podczas otrzymywania wiadomości lub
powiadomień z portali internetowych.
Unika rozmów dotyczących korzystania z internetu, na temat znajomych, z którymi się w ten
sposób kontaktuje.

Reaguj mądrze na przejawy cyberprzemocy poprzez:
• Porozmawiaj z dzieckiem, udziel mu wsparcia, zapewnij mu opiekę, wyjaśnij, czym jest
cyberprzemoc.
• Zabezpiecz dowody cyberprzemocy – zrób printscreen ekranu ze śladami cyberprzemocy,
zachowaj kopie maili, zapisy rozmów, SMS-y, MMS-y itp.
• Zwróć się do administratora serwisu z żądaniem usunięcia przemocowych materiałów,
blokady konta sprawcy lub profilu, na którym znajdują się niewłaściwe treści – użyj
formularza zgłoszenia nadużycia lub formularza kontaktowego.
• Jeżeli to możliwe, porozmawiaj ze sprawcą lub jego rodzicami – żądaj zaprzestania
przemocy i usunięcia jej śladów z sieci. Należy doprowadzić do sytuacji, w której zostaną
ustalone motywy sprawcy i podjęte zostaną działania, eliminujące prawdopodobieństwo
takich aktów przemocy w przyszłości.
• Poinformuj szkołę dziecka i razem podejmijcie działania, które ograniczą negatywne
konsekwencje zdarzenia. Działaniom edukacyjnym należy poddać środowisko świadków
cyberprzemocy- środowiska rówieśniczego, aby na przyszłość oni również mogli
zapobiegać zjawisku cyberprzemocy.
• W razie popełnienia przestępstwa przeciwko dziecku i zagrożenia jego bezpieczeństwa,
poinformuj policję. Pamiętaj, że za niektóre przejawy cyberprzemocy grozi
odpowiedzialność karna.
• Jeśli masz pytania – zadzwoń 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci.
Z badań i rozmów z dziećmi i młodzieżą wiadomo, że często ich rodzice nie mają pojęcia, co robią
młodzi w Internecie. Dlatego z całą pewnością podstawą jest towarzyszenie dziecku w jego odkrywaniu
Internetu. Ważne są także rozmowy o tym, jakie sytuacje mogą się przydarzyć w sieci i jak się wtedy
zachować. Jeśli już wydarzy się coś złego, ważne aby nie tracić głowy, nie obwiniać siebie, ani dziecka,
ale okazać wsparcie i spróbować znaleźć rozwiązanie.
Dlatego Rodzicu:
- bądź przy dziecku, towarzysz mu,
- wspieraj,
- uczestnicz,
- kontroluj.
Rodzicu, po prostu BĄDŹ,
bo największym naszym zasobem,
który możemy świadomie ofiarować swojemu dziecku,
jest CZAS przeznaczony wyłącznie dla niego.

