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Uwaga!
Cyberprzemoc!
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Co robić, żeby nie
zostać oﬁarą
cyberprzemocy?
* Chronię swoje hasła i
loginy.
* Dbam o prywatność
moich danych osobowych.
* Nie zamieszczam w
sieci moich zdjęć i ﬁlmów.
* Zapewniam swoim
proﬁlom w necie status
prywatny.
* Nie wymieniam się z
nieznanymi kolegami
telefonami komórkowymi.

Często ludzie sobie zakładają konta na stronach takich jak:
facebook, nk, ask.fm, instagram itd. . Zamieszczają tam zdjęcia,
nie zawsze udane. Inni wyśmiewają się z nich i obrażają autora i
grożą mu. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Stanach
Zjednoczonych, jeden na trzech nastolatków był obrażany lub
wyśmiewany w Internecie, jeden na dziesięć spotkał się z groźbami
publikowanymi online.
Pamiętajcie! W Polsce cyberprzemoc jest zakazana, a ktoś, kto jest
jej oﬁarą może, a wręcz powinien zawiadomić kogoś starszego rodzica, nauczyciela czy policjanta. Sami też, nawet jeśli jesteście
mocno zdenerwowani, nie wyzywajcie nikogo i nie starajcie się
podszywać pod kogoś, kim nie jesteście!
Historia prawdziwa
Często młodzi ludzie szukają informacji o swoich kolegach, a
niektórzy starsi podszywają się pod nastolatków. Ja słyszałam, że we
Wrocławiu pewien facet znalazł dziewczynę w Internecie, podszył się
pod młodszego chłopaka i wypytywał o dane dziewczyny. Pewnego
dnia dziewczyna poszła do szkoły i ten człowiek ją porwał. Gdy po
lekcjach nie wróciła do domu, jej mama zaczęła się martwić.
Zadzwoniła po policję ... Co było dalej? O tym w następnym numerze.
Gdzie w Internecie szukać pomocy:

Jak korzystać z
Internetu i telefonu,
żeby nie krzywdzić
innych?
* Traktuję innych z
szacunkiem (nie wyzywam,
nie straszę, nie obrażam
itp.).
* Zawsze pytam o zgodę,
jeżeli chcem komuś zrobić
zdjęcie lub nakręcić ﬁlm z
jego udziałem.
* Nie zamieszczam z
Internecie materiałów
(ﬁlmów, zdjęć, tekstów),
które mogą kogoś
skrzywdzić.
* Nie rozsyłam za
pomocą telefonu
komórkowego zdjęć, ﬁlmów
oraz tekstów, które mogą
sprawić komuś przykrość.

www.helpline.org.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
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