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Henrykówka nie hejtuje !!!

Nasze plany na obchody DBI:

.

Dzień Bezpiecznego Internetu –
ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy
Komisji Europejskiej w ramach programu
"Safer Internet". 
Celem jest zwrócenie uwagi na kwestię
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych.
Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły,
organizacje pozarządowe, firmy 
i prywatne osoby do realizowania przez
cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa młodych internautów.

1. Specjalne wydanie naszego
Nieregularnika - temat główny
Henrykówka nie hejtuje.
2. Wyzwanie #Offlinechallenge - pochwal
się swoimi wrażeniami używając
hasztagów #DBI2020,
#henrykówkaniehejtuje
#offlinechallenge2020.
3.  Zajęcia z wychowawcą dotyczące
bezpieczeństwa  w Internecie.
4.  Projekcja filmu, pt. The Circle (Krąg)
reż.James Ponsoldt, poruszającego
problematykę zagrożeń internetowych. 
5.  Gazetki ścienne Wokół form patologii
internetowej. 

6.  Lekcje informatyki w klasach pierwszych na temat:
Bezpieczeństwo i ochrona danych  w komputerach i sieciach
komputerowych.
7.  Konkurs szkolny dotyczący tematu przewodniego Henrykówka
nie hejtuje (plakat, prezentacja multimedialna, film, wiersz,
opowiadanie, zdjęcia).
8.  Wystawy materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa
w sieci oraz hejtu w sieci.
9.  Bezpieczeństwo w sieci. Hejt w sieci. Gdzie szukać pomocy.
Co mogę zrobić? Rozmowy z rodzicami w trakcie zebrań.

.
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1.Obraźliwy lub pełen agresji komentarz
zamieszczony w Internecie.
2.Stan dający poczucie pewności.                
3.Rzecz lub osoba będąca symbolem czegoś.       
4.Ogólnoświatowy system połączeń między
komputerami.              
5.Zespół lub zespoły elementów wzajemnie
powiązanych w układy.    
6.Uporządkowany zbiór danych o skończonej
długości.    
7.Przezroczysta zamknięta struktura z włókna
szklanego.    
8.Proces przeciwny do wysyłania danych, polegający
na pobieraniu plików lub innych danych z sieci.     
9.Najmniejszy jednolity element obrazu wyświetlanego
na ekranie.      
10.Tajny parametr, stosowany w kryptografii oraz
uwierzytelnianiu.      

11.Określenie oprogramowania podszywającego się.  
12. Program komputerowy posiadający zdolność
powielania się.      
13.Zakończenie pracy urządzenia elektronicznego 
w celu ponownego załadowania systemu. 
14.Określenie osoby publikującej agresywne,
obraźliwe lub skrajnie krytyczne komentarze.  
15.Sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera
dane z pamięci operacyjnej, interpretuje je i wykonuje
jako rozkazy.
16.Współbieżny, oparty na klasach, obiektowy język
programowania ogólnego zastosowania.      
17.Rodzaj rozmowy między użytkownikami.      
18.Proces polegający na wysyłaniu plików lub innych
danych.
19.Najmniejsza adresowalna jednostka informacji
pamięci komputerowej, składająca się z bitów.      
20.Kasować (np. pliki, zdjęcia).      
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#Offlinechallenge

#Offlinechallenge czyli wyzwanie w którym odłączasz
się od sieci. Zapytasz się "PO CO?" 

Ilu masz znajomych na fejsie? A ilu w realnym
świecie?
Wiesz jak wygląda Dubaj, a czy przyjrzałeś się, co
ostatnio zmieniło się w Twojej okolicy?
Czy ktoś jest Tobie bliższy niż twój smartfon? 
Ile godzin dziennie scrollujesz fejsa, ile lajków
zostawiasz, jak często wpadasz w ciąg
automatycznego odtwarzania filmów na YouTube? 
A jak często poświęcasz swoją uwagę nowym,
ciekawym i rozwijającym rzeczom, które dzieją się
offline?
Dasz radę wytrzymać bez smartfona kilka godzin?

Kilka osób dało radę i podzieliło się z nami swoimi
wrażeniami.

#Offlinechallenge
W dniu 1 lutego (sobota) postanowiłam, że przyłączę
się do akcji „offline challenge” i odłączę się na jakiś
czas od internetu, a następnie opiszę swoje wrażenia.
Zaczęłam po śniadaniu. Przez pierwsze pół godziny
nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, czułam się trochę
nieswojo. Stwierdziłam, że posprzątam swój pokój,
aby zabić czas. To była dobra decyzja, poukładałam
wszystkie ubrania, rzeczy na stoliku i regale,
pozamiatałam, powycierałam kurze, wyrzuciłam
śmieci. Zajęło mi to jakieś 1,5 godziny. Potem
zabrałam się za przygotowanie obiadu. Zjadłam
przygotowany posiłek, a niedługo po tym połączyłam
się z powrotem do sieci, ponieważ miałam na 16:00
zaplanowane spotkanie ze znajomymi, a jak wiadomo
kontakt przez internet jest bardzo szybki, a sam
internet ogólnodostępny dla większości.
Podsumowując, uważam, że wyzwanie, którego się
podjęłam, było dość ciekawe i mimo faktu, że trwało
zaledwie 5 godzin, to pozwoliło mi wyciągnąć pewne
wnioski. 
Internet jest świetnym lekarstwem na nudę, ale może
być niestety też niebezpiecznym uzależnieniem, tak
jak każde inne.

Natalia

Mój dzień bez telefonu

Nie chodzi o to, żeby odciąć się od technologii
sekatorem, zbojkotować współczesny świat
podpalając Media Markt i na znak protestu wyjechać
na resztę życia do lasu amazońskiego czy w
Bieszczady. Chodzi o to, żeby ze wszystkich dóbr
cywilizacji korzystać świadomie, tak by to one służyły
nam, a nie my im. Żeby złapać dystans, zachować
zdrowy rozsądek i nie stać się niewolnikami maszyn,
jak zapowiadał Stanisław Lem. Żeby wiedzieć, że 
o ile taki smartfon w ciągu tygodnia jest genialnym
narzędziem pracy, tak w  weekend może to być tylko
zbędnym dodatkiem, którego można się pozbyć.

Dla mnie te trzy godziny bez telefonu były zwyczajne.
Takie urządzenia są mało potrzebne w życiu. Moje
wakacje dość często jestem w stanie spędzać bez
smartfona.  
Życie bez telefonu też jest wspaniałe.

Hubert

Dni bez telefonu

Dzień 1. Po odłożeniu telefonu zauważyłem, że jest
zupełnie inaczej. Czas płynął wolniej, miałem o wiele
więcej wolnego czasu. Poświeciłem go na spotkanie z
przyjaciółmi i na ćwiczenia.
Na początku powiem, że było ciężko. Musiałem ze
sobą walczyć, żeby nie sięgnąć po telefon, ale po 4
minutach już się przyzwyczaiłem, a potem już było
nawet okej, ale ciągle miałem odruch, żeby sięgnąć
po telefon i zobaczyć, czy coś do mnie nie przyszło
albo coś innego.

Dzień 2. Odzwyczaiłem się od telefonu, już
zapomniałem o nim. Zacząłem bardziej
wykorzystywać czas, w końcu poszedłem do
jakiejkolwiek roboty, udoskonaliłem swoje
umiejętności.

Podsumowując dni bez telefonu, dałbym radę
następny raz to zrobić i byłoby to łatwiejsze niż teraz.

Michał
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2. Uzależnienie od hazardu
internetowego, to uzależnienie od
gier hazardowych dostępnych w
sieci. Często prowadzi ono do
utraty wszystkich pieniędzy a także
do rozpadu rodzin.

Siecioholizm oraz cyberprzemoc

Siecioholizm – jedna z form uzależnienia od Internetu, charakteryzuje
się silną zależnością od wykonywania konkretnych czynności. Osoba
uzależniona zwykle nie uświadamia sobie problemu, a przy tym często
również nie zauważa negatywnych konsekwencji psychofizycznych, jakie
niesie za sobą korzystanie z komputera, tabletu czy też smartfonu.

Choroba ta objawia się poprzez:
Nadmierną tolerancję dla korzystania z Internetu, 
Zespołu abstynencyjnego, który pojawia się po kilku dniach lub po
kilku godzinach od zaprzestania korzystania z Internetu. 
Korzystania z sieci kosztem zaniedbywania swoich obowiązków 
w pracy, a także relacji międzyludzkich.
Bezowocnych prób zaprzestania korzystania z sieci.
Korzystania z sieci mimo świadomości negatywnych konsekwencji,
jakie niesie ono ze sobą.

Uzależnienie od Internetu jest pojęciem o bardzo szerokim zakresie. Oto
kilka przykładów:

1. Uzależnienie od komputera,
które charakteryzuje się
wewnętrznym przymusem
korzystania z komputera (nawet
niepodpiętego pod sieć
internetową). Osoba uzależniona
może używać komputera do
różnych celów m.in. do grania w
pasjansa.

3. Infoholizm, czyli tzw.
przeciążenie informacyjne, które
charakteryzuje się wewnętrznym
przymusem przeglądania stron
internetowych, uczestniczeniem w
dyskusjach na forach
internetowych i nieustannej
potrzebie zdobywania nowych
informacji bez wyraźnie
sprecyzowanego celu.

Fonoholizm

Uzależnienie Hazard Infoholizm

Google Grafika

Google Grafika Google Grafika Google Grafika
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4. Socjomania internetowa, która
przyjmuje postać uzależnienia od
kontaktów społecznych. Objawia
się ona nawiązywaniem relacji
interpersonalnych wyłącznie za
pośrednictwem Internetu. Osoba
uzależniona ma trudności w
bezpośrednich relacjach
międzyludzkich – w ich
nawiązywaniu i podtrzymywaniu.
Negatywną konsekwencją
uzależnienia od kontaktów
społecznych jest zanik więzi
emocjonalnych z najbliższymi – z
rodziną i z przyjaciółmi.

5. Uzależnienie od gier, które
bardzo często dotyczy dzieci i
młodych mężczyzn. Szczególnie
niebezpieczne dla ich psychiki są
gry, obfitujące w fabułę opartą na
przemocy i agresji. Według wielu
badaczy tego zjawiska osoba
uzależniona nabywa negatywne
cechy i zachowania, np. może być
agresywna wobec bliskich, które
chcą jej pomóc w walce z
problemem. Uzależnienie od gier
jest szczególnie niebezpieczne,
ponieważ osoba zależna żyje w
wirtualnej rzeczywistości, w
świecie wykreowanym i pełnym
fantazji. Charakterystyczną cechą
tego uzależnienia jest niemal
całkowita rezygnacja z
rzeczywistości realnej na rzecz
świata wykreowanego przez
twórców gier.

6. Erotomania internetowa, która
polega na uzależnieniu od zdjęć i
filmów pornograficznych.
Dodatkowo może ona przyjmować
formę cyberseksu, czyli uprawiania
seksu za pośrednictwem Internetu.
Osoba uzależniona spędza wiele
godzin na poszukiwaniu stron o
tematyce seksualnej, zawiera
kontakty seksualne przez Internet,
a także uprawia samogwałt do
internetowych materiałów
pornograficznych.
Cyberseksoholizm może
przyjmować trzy formy:
rekreacyjną, zagrożoną i
kompulsywną. Jak można się
domyślać szczególnie
niebezpieczny jest kompulsywny
wariant socjomanii internetowej,
gdyż wiąże się on z dużym
nakładem środków finansowych.

Przeciwdziałanie

Oto kilka punktów, które pomogą ci
gdy Ty lub ktoś z twoich
znajomych doświadczy 
cyberprzemocy:

Zabezpiecz dowody. Zapisz
maile, zrób zdjęcia
konwersacji.
Powiadom administratora o
fakcie przemocy.
Skontaktuj się ze sprawcą i
przedstaw mu swoje
oczekiwania.
Powiadom o przemocy policję.
Ze wszystkimi pytaniami
można dzwonić pod numer
800 100 100 – telefon
zaufania dla rodziców i
nauczycieli.
Dla dzieci i młodzieży działa
telefon zaufania 116 111.

Cyberprzemoc:

Cyberprzemoc - stosowanie
przemocy poprzez:
prześladowanie, zastraszanie,
nękanie, wyśmiewanie innych osób
z wykorzystaniem Internetu i
narzędzi takich jak: SMS, e-mail,
witryny internetowe, fora
dyskusyjne, portale
społecznościowe i inne. Osobę
dopuszczającą się takich czynów
określa się stalkerem.
Cyberprzemoc pojawiła się na
przełomie XX i XXI wieku.
Napastnicy prześladują swoje
ofiary złośliwymi i obraźliwymi
SMS-ami lub e-mailami. Bardziej
drastyczną formą ataku jest
sporządzanie witryn internetowych,
wpisów na forach dyskusyjnych
czy dręczenia przez komunikatory
sieciowe takie, jak Gadu-Gadu lub
Facebook.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

Google Grafika

Google Grafika
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Podsumowanie akcji DBI i wręczenie nagród
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Zwycięzcy konkursów: Kategoria: Prezentacja multimedialna

(wyróżnienie):

Dawid Grzywiński 1hkp
Oliwia Bocheńska 3 ce
Martyna Rak 3 ce
Mateusz Przesmycki 3a

Kategoria: Plakat (wyróżnienie):

Kinga Kierkiewicz 1 abp
Karolina Zwarycz 1 abp
Nikola Partyka 3 ce
Dominika Sprysak 3 ce
Klaudia Kerger 3 ce
Mateusz Wojtyła 3 ce

Źródła informacji użytych do przygotowania gazetki:

saferinternet.pl
Wikipedia
stronazdrowia.pl
Google Grafika
pixabay.com
zdjęcia własne

Zespół redakcyjny: Oskar Balicki, Gracjan Drozda, Jakub Malisz, Klaudia Kerger (zdjęcia), Agnieszka
Przybysz-Fijołek (korekta), Joanna Biernat (asysta techniczna).
Gościnnie wspomagała nas p. Grażyna Maciak.

Kategoria: „Offline challenge” – odłącz się od
smartfona choć na kilka godzin (wyróżnienie):

Michał Wróbel 1 akg
Hubert Mikulski 1 akg
Natalia Gaweł 1 akg

Kategoria: Zdjęcie/mem (wyróżnienie):

Gracjan Drozda 3a
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