Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie

FALOCHRON
szkolny program wczesnej profilaktyki wobec zachowań
ryzykownych młodzieży na rok szkolny 2017/2018
dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
w ramach obszaru

profilaktyka cyberprzemocy
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Wstęp
Szkolny program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych młodzieży
na rok szkolny 2017/2018 dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie w ramach obszaru
profilaktyka cyberprzemocy realizowany jest w ramach Programu FALOCHRON
rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Założenia Szkolnego Falochronu
są spójne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
oraz są odpowiedzią

na wyniki diagnozy przeprowadzonej w środowisku szkolnym

w maju i czerwcu 2017 roku. Działania w ramach programu skierowane są do uczniów,
rodziców i nauczycieli. Za realizację działań ujętych w programie odpowiedzialni są wszyscy
nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

Diagnoza
Badaniem ankietowym przeprowadzonym w maju i w czerwcu 2017 roku wśród klas
I,II i III Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie

objętych zostało 30% populacji uczniów

oraz 30% rodziców i 100% nauczycieli.
Wyniki diagnozy sytuacji szkolnej przeprowadzonej w czerwcu

2017 roku

w obszarze problematyki cyberprzemocy wskazują, iż za właściwe zachowania młodzież
szkolna uważa:
 hejtowanie na stronach www i portalach społecznościowych w 25% ,


korzystanie z treści erotycznych w Internecie przez 28% badanych.

Wśród badanej młodzieży:
 21%

przyznaje się do hejtowania na stronach www i portalach

społecznościowych,
 11% do rozsyłania przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających
i kompromitujących materiałów dotyczących innych osób,
 29 % do korzystania z treści erotycznych w Internecie.
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W odniesieniu do zachowań obserwowanych u kolegów i koleżanek:
 18% badanych zauważa wśród swoich bliskich kolegów i koleżanek rozsyłanie
przez przez smsy i maile obraźliwe treści,
 13% zamieszczanie przez kolegów i koleżanki cudzych zdjęć o treści
erotycznej bez zgody właściciela,


36% korzystanie przez innych z treści erotycznych w Internecie,



35% hejtowanie na stronach www i portalach społecznościowych.

Dodatkowo diagnoza wykazała, że:
 73% badanej młodzieży podaje, że w wolnym czasie często serfuje
po Internecie,
 39% badanych wskazało, że gra w gry komputerowe.
Dla 75% badanej młodzieży przekazywanie sobie w sieci materiałów o treści
seksualnej jest obojętne, a 11% akceptuje takie zachowanie.

W odniesieniu do badanych rodziców:
 12 % uważa, że wśród uczniów naszej szkoły ma miejsce rozsyłanie przez smsy
i maile obraźliwych treści,
 7% uważa, że uczniowie zamieszczają cudze zdjęcia o treści erotycznej,
 16% uważa, ze młodzież szkolna korzysta z treści erotycznych w Internecie
 22% jest przekonana, że uczniowie dopuszczają się hejtowania na stronach
www i portalach społecznościowych.
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W odniesieniu do nauczycieli:
 40% badanych nauczycieli uważa, że występuje wśród młodzieży zjawisko rozsyłania
przez smsy obraźliwych i upokarzających treści,
 10% nauczycieli uważa, że uczniowie zamieszczają cudze zdjęcia o treści erotycznej
bez zgody właściciela,
 25% nauczycieli uważa, że uczniowie korzystają z treści erotycznych w Internecie,
 31% badanych nauczycieli uważa, że wśród uczniów występuje zjawisko hejtowania
na stronach www i portalach społecznościowych.

Cele programu
Głównym celem Szkolnego Falochronu jest przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród
uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.
Cel główny realizowany będzie przez osiągnięcie celów szczegółowych:
W odniesieniu do uczniów:
- zwiększenie świadomości nt. konsekwencji zachowań związanych z cyberprzemocą
w aspekcie przepisów prawa,
- zwiększenie świadomości konsekwencji udostępniania w sieci różnych treści na swój temat,
- stosowanie jasnych i przejrzystych procedur postepowania w sytuacji ujawnienia
występowania cyberprzemocy.

W odniesieniu do rodziców:
- podniesienie świadomości rodziców nt. skali zjawiska, zagrożeń z nim związanych,
- zwiększenie świadomości wśród rodziców dotyczących konsekwencji w szkole,
konsekwencji prawnych w odniesieniu do sprawców cyberprzemocy oraz możliwości
dochodzenia swoich praw w odniesieniu do ofiar cyberprzemocy,
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W odniesieniu do nauczycieli:
-

zwiększenie

wiedzy

nt.

zjawiska

(skala,

rozpoznanie,

potrzeba

reagowania,

przeciwdziałania),
- wypracowanie jasnych i spójnych zasad postepowania w przypadku wystąpienia
cyberprzemocy wśród uczniów.

Realizacja programu
Szkolny Falochron dla obszaru profilaktyki cyberprzemocy realizowany będzie w roku
szkolnym 2017/2018 z możliwością kontynuowania w kolejnych latach. Zamierzone cele
osiągane będą poprzez realizację poszczególnych działań skierowanych do uczniów,
rodziców i nauczycieli. Do realizacji poszczególnych działań włączane będą również
instytucje z otoczenia społecznego szkoły.

LP.

DZIALANIA

ODBIORCY

1.

Spotkania / prelekcje tematyczne z prawnikiem

uczniowie

2.

Spotkania / prelekcje tematyczne z przedstawicielem policji

uczniowie

3.

Lekcje wychowawcze

uczniowie

4.

„Dzień bezpiecznego Internetu”

uczniowie,
nauczyciele

5.

Włączanie uczniów do programów zewnątrzszkolnych dotyczących uczniowie
profilaktyki cyberprzemocy

6.

Edukacja rodziców w ramach zebrań dla rodziców

rodzice

7.

Prelekcje tematyczne dla rodziców

rodzice

8.

Wypracowanie

procedur

postępowania

w

sytuacji

ujawnienia uczniowie,

cyberprzemocy

rodzice,
nauczyciele

9.

Działania interwencyjne w sytuacjach ujawnienia cyberprzemocy

uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

10.

Rada szkoleniowa

nauczyciele
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Ewaluacja programu
Realizacja programu podlegać będzie ewaluacji dokonywanej w oparciu o ankiety,
obserwacje, analizę dokumentacji szkolnej.

Opracowanie
Zespół ds.Falochronu
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Wstęp

Cele programu
Głównym celem programu będzie zmniejszenie występowania wśród młodzieży zjawiska
cyberprzemocy.

7

