ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

Коришћење интернета и мобилних телефона са циљем да се друга особа узнемири,
повреди, понизи…Појављује се у облику текстуалних или видео порука, позива или
фотографија .

Укључује: узнемиравање, вређање, ширење насилних и увредљивих коментара,
снимање насилних сцена, слање претећих порука, као и прављење интернет страна које
садрже приче, цртеже, слике, шале на рачун вршњака.
Електронско насиље се најчешће врши:








смс-ом и ммс-ом
узнемиравајућим телефонским позивима
имејловима
злоупотребом блогова, форума
снимањем камером појединаца против њихове
снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика
путем друштвених мрежа (Fasebook, Twitter, ...)

Деца која су у била изложена овом облику насиља наводе следеће:
Неко је направио лажни профил...Неко се представљао као ја и писао/говорио у моје
име...
Коментарисао је моју фотографију/снимак ружним речима...

Пронашао је моју шифру и вређао друге са мог профила...
Нивои електронског насиља:
1.Узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука
Активности предузима одељењски старешина у сарадњи са родитељем да би се појачао
васпитни рад индивидуално, са групом ученика...
2.Оглашавање, снимање и слање видео-снимака, злоупотреба блогова, форума и
разговора на чету, снимање појединаца против њихове воље...
Активности предузима одељењски старешина у сарадњи са психологом, педагогом,
Тимом за заштиту ученика од насиља, директором да би се појачао васпитни рад.
Уколико појачан васпитни рад није био делотворан, директор покреће васпитнодисциплински поступак и изриче меру.
3.Снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и фотографија
Активности предузима директор са Тимом за заштиту ученика од насиља уз ангажовање
родитеља и других установа (Полиција, Центар за социјални рад...)
На овом нивоу обавезан је васпитни рад као и покретање васпитно-дисциплинског
поступка и изрицање мере у складу са Законом.
Савети:
Процените коме и када дајете податке, фотографије о себи, својој породици и
пријатељима јер се могу злоупотребити .
Не одговарајте на насилне, претеће, сумњиве поруке, телефонске позиве.
Имајте на уму могућност лажног представљања...
Немојте брисати са мобилног телефона узнемиравајуће податке и фотографије које вам
је неко послао. Оне могу послужити као доказ...
Ако вас неко вређа, прети вам...потражите помоћ од родитеља, одељењског старешине,
наставника, психолога, педагога…

