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Przemoc… 

 

Kilka dziewczyn z klasy pożarło się z Martyną o coś mało istotnego.                     
A potem sprawa się rozkręciła. Dalej chodziło o drobiazgi, ale atmosfera 
pęczniała. Któregoś dnia jedna z nich zaproponowała, żeby “dokopać” 
Martynie SMS-ami. Zaczęły od mało eleganckich wyzwisk. Rozkręcały się 
z dnia na dzień, bo z czasem wydawało im się to coraz bardziej 
zabawne. Zaczęły wysyłać coraz bardziej wymyślne groźby. Policja 
przyszła po nie do szkoły. Sprawa skończyła się w sądzie, a ze szkoły je 
wyrzucono… 

Większość uczniów z klasy Martyny i jej prześladowczyń była zaskoczona 
siłą reakcji na coś, co “było normalne — często się tak robi, jak się coś 
do kogoś ma”. To znaczy, że wiele osób z tej klasy mogło “zaliczyć 
wtopę” tak samo jak tamte dziewczyny. Nie mieli pojęcia, że robią coś, 
za co mogą ponieść konsekwencje.  

Przecież to tylko SMS-y… 
Żródło:www.strefamlodych.pl/ 



Czym jest przemoc ? 

 

..to wykorzystywanie przewagi fizycznej czy 
emocjonalnej jednego człowieka (lub kilku) 

 nad drugim człowiekiem (kilkoma ludźmi). 
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Czym jest cyberprzemoc? 
 

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying)  

to także przemoc  

tylko z wykorzystaniem nowych technologii –  

przede wszystkim Internetu i telefonów 
komórkowych. 

   

 (nie ma formy przemocy fizycznej – jest natomiast przede 
wszystkim przemoc emocjonalna)   
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 Do działań określanych mianem cyberprzemocy 

wykorzystywane są głównie:  

 

• poczta elektroniczna,  

• czaty, komunikatory,  

• strony internetowe, 

• blogi,  

• serwisy społecznościowe,  

• grupy dyskusyjne,  

• serwisy SMS i MMS. 
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Dlaczego jesteście tacy okrutni ? 

Problem cyberprzemocy 
w oczywisty sposób 

dotyczy szkół. 

 

W klasie, szatni, czy na 
boisku szkolnym 

dochodzi do aktów 
przemocy z użyciem 

telefonów 

komórkowych lub 
Internetu. 

 

Coraz częściej też 
„tradycyjne” konflikty 
rówieśnicze ze szkoły 
przenoszą się do sieci. 

 



 
Jakie formy przyjmuje cyberprzemoc? 

 

• nękanie, wyzywanie, straszenie, poniżanie 
kogoś, szantażowanie  czyli   przemoc 
werbalna w Internecie lub przy użyciu 
telefonu              

  
 (z badań wynika, że w Polsce aż 52 % internautów w wieku 

12–17 lat przyznało, że za pośrednictwem Internetu lub 
telefonii komórkowej miało do czynienia z przemocą 
werbalną) 
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• robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie 
filmów bez jego zgody  

 

(ponad połowa nastoletnich internautów -57%- przyznaje, że była 
przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli) 
 

• publikowanie w Internecie lub rozsyłanie 
telefonem zdjęć, filmów, tekstów lub 
informacji, które kogoś obrażają, 
kompromitują lub ośmieszają  

 

(14% internautów w wieku 12–17 lat zgłasza przypadki publikowania w 
Sieci kompromitujących ich materiałów: informacji (9%) oraz zdjęć lub 
filmów (5%),  
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• podszywanie się pod kogoś w Sieci wbrew 
jego woli – skradziona tożsamość 
 

(badania pokazują, że blisko jedna trzecia dzieci doświadczyła 
w Sieci sytuacji, w której ktoś się pod nie podszywał) 
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 Akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, 
potrafią jednak wyrządzać bardzo dużą 

krzywdę.  

 

 Chociaż z perspektywy osoby dorosłej 
przynajmniej część działań tego typu jest co 
najwyżej irytująca, dla dziecka mogą być one 

osobistą tragedią.  
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Czym się charakteryzuje cyberprzemoc ?  
 

Anonimowością   

 

sprawca i ofiara mogą się nie znać i/lub nie 
przebywać ze sobą na co dzień. 

 

 sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie, że są 
anonimowi, co pobudza i zachęca ich do 

działania, 
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Ciągłością jej trwania 

to cecha  cyberprzemocy, która ją  odróżnia  od przemocy tradycyjnej. 
 

Cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem 
komputera,  obejmuje  wszystkie sfery życia 
dziecka i przenosi się na jego szkolne życie.  

(dostępność do ofiary w czasie i przestrzeni, brak miejsca do 
ukrycia, agresja trwa bez przerwy), 

 

Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu 
zagrożenia – obawia się następnych ataków lub reakcji 
kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia.  

Często również czuje się osamotnione.  
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Stałe narażenie ofiar na atak  

  

 

to dodatkowa uciążliwość dla ofiar cyberprzemocy, 
bowiem są na nią narażone niezależnie od miejsca 

czy pory dnia lub nocy. 

 

Cyberprzemoc trwa 7 dni w tygodniu  i 24 godziny. 
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Szybkością rozpowszechniania materiałów 
kierowanych przeciwko ofierze i  powszechną 

ich dostępnością w Sieci  

 

to sprawia, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne.    

 

Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią 
zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”,  

są powszechnie dostępne a ich usunięcie jest często 
praktycznie niemożliwe. 
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Stosunkowo niskim poziomem kontroli 
społecznej tego typu zachowań 

 

to kolejna i ważna cecha problemu cyberprzemocy.  

 

Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za 
pośrednictwem mediów elektronicznych jest często 

trudna do zaobserwowania przez dorosłych - 
rodziców czy nauczycieli,  

szczególnie gdy ofiara nie zgłasza faktu 
cyberprzemocy 
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Nauczyciele a agresja elektroniczna 
(Pyżalski, 600 nauczycieli woj. śląskiego i pomorskiego) 

 Prawda jest taka, że młodzi ludzie w większości 
nie mówią dorosłym, że doświadczają agresji 

elektronicznej. 

 

• 22% nauczycieli wskazało, iż interweniowali w 
sprawie agresji elektronicznej 

 

 

 

 

 



Zacieraniem się ról 

 

 

 

bywa, że sprawcą staje się wcześniejszy świadek, 
który rozpowszechnia dalej krzywdzące ofiarę  

treści.  
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Kto ponosi konsekwencje 
cyberprzemocy 

 

 

W sytuacji cyberprzemocy konsekwencje ponoszą 
wszyscy uczestnicy sytuacji 
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Ofiara cyberprzemocy 
 

• rozpacz, 

• wstyd, 

• poczucie zagrożenia i strach, 

• poczucie poniżenia 

 i upokorzenia 

• bezradność i bezsilność 

• poczucie chaosu i wewnętrznego zamieszania, 

• osamotnienie i w końcu samotność 

 



Efekt kabiny pilota 

 

porównanie do  bombardowanego 
miasta,  

sprawca bombarduje ofiary i nie widzi ich 
bezpośredniego cierpienia, 
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Sprawca/sprawcy cyberprzemocy 

Dla sprawcy konsekwencją jest: 

 

• utrwalenie się sposobu agresywnych zachowań, 

 

• obniżanie się odpowiedzialności za własne 
działania 
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 W marcu 2008 r. p. Justyna Skarżyńska-Sernaglia 

przeprowadziła w Polsce badanie nad:  

 cechami osobowości,  

 stylami przywiązania,  

 kontrolą emocjonalną  

 i agresywnością młodzieży .  

 Badaniem objęto 800 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat 
(młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół średnich – techników i liceum w 

Chełmie) 

  Około 7% grupy badawczej wykazało statystycznie 
istotne nasilenie ww. wskaźników, predysponujących daną 

grupę do możliwych przyszłych zachowań nękania   

 i postępowania nacechowanego przemocą.  

 

 



Świadkowie cyberprzemocy 

Ponieważ nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić 
przeżywają: 

 

• dezorientację, 

• często latami przechowują poczucie winy, 

• niezadowolenie i pretensje do siebie, 

• uczą się  bierności i bezradności  i niereagowania w 
trudnych sytuacjach 

 

2014-03-31 Stalking 23 



Po czym rozpoznać ofiarę cyberprzemocy 

• dziecko/uczeń jest często obiektem dokuczania, 
przezywania, wyśmiewania przez rówieśników, 

• jest izolowany, nie ma przyjaciół, 

• niechętnie włącza się do wspólnych działań, 

• wygląda na osobę cierpiącą, nieszczęśliwą, „na granicy 
płaczu”, 

• trzyma się blisko dorosłych (nauczyciela), 

• ma problemy z głośnym wypowiedziami na lekcjach, 

• traci zainteresowanie nauką, 

• skarży się na objawy somatyczne (brak apetytu, bóle głowy, 
żołądka)  
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 Przykład  systemu zapobiegania  
cyberprzemocy  w szkole 

 

(internet, telefon komórkowy) 
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System zapobiegania w szkole  
cyberprzemocy 

 Obowiązek  szkoły dbania o bezpieczeństwo 

uczniów  w zakresie technologii komunikacyjnej 
wynika m. innymi z: 

 

•  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm) – rozdz. 1 art. 4a  
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Art. 4a uso 

 „szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp 
do Internetu są obowiązane podejmować 
działania zabezpieczające uczniów przed 
dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w 
szczególności zainstalować i aktualizować 
oprogramowanie zabezpieczające” 
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System reagowania w szkole na 
cyberprzemoc 

System ma na celu: 

 

• poprawę  bezpieczeństwa w szkole, 

• zapewnienie osobom doświadczającym cyberprzemocy 
ochrony i wsparcia, 

• zmianę zachowań sprawców, 

• zmianę postawy świadków. 
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Działania szkoły w ramach systemu  
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych i 

profilaktycznych w szkole w zakresie użytkowania 
komputerów: 

 dostarczenie wiedzy i umiejętności posługiwania się 
technologią komunikacyjną nauczycielom podczas szkoleń i 
uczniom podczas zajęć komputerowych, 

 wprowadzenie zasad korzystania  z komputera, telefonów 
a także konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, 

 uświadomienie całej społeczności szkolnej, czynników 
sprzyjających cyberprzemocy w szkole oraz możliwości 
kontroli przez nauczycieli i rodziców  użytkowania 
szkolnych komputerów i telefonów komórkowych, 

 diagnozowanie  problemu cyberprzemocy za pomocą 
ankiet, obserwacji 
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2. Opracowanie procedury reagowania w szkole na 
zjawisko cyberprzemocy: 

 

 procedura jako schemat postępowania w sytuacji 
wystąpienia jakiejkolwiek formy cyberprzemocy 
winna być przedstawiona  całej społeczności szkolnej, ze 
wskazaniem jej celowości, 

 

 powinien zostać zaplanowany sposób powiadamiania                    
i ustalenie osoby, do której w szkole można zgłaszać fakt 
prześladowania, a zgłaszającym może być uczeń, jego 
rodzice, inni uczniowie lub nauczyciele jako świadkowie 
zdarzenia, 
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 powinno zostać zapisane  co należy zabezpieczyć jako 

dowody przestępstwa (że trzeba notować datę i czas 

otrzymania materiału, treść wiadomości, dane nadawcy, nazwę 
użytkownika, adres e-mail , stronę www, nr telefonu,..), 

 

 określić/ustalić kto i z kim powinien rozmawiać 

 (np. na etapie wstępnego rozpoznania sytuacji może rozmowę  
prowadzić wychowawca lub nauczyciel informatyki, 

  

 kolejne etapy- rozmowy z ofiarą, sprawcą i ewentualnymi świadkami 
może prowadzić pedagog/psycholog szkolny, 

  

 uwzględnić w procedurze konieczność objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną uczniów uczestniczących 
w zdarzeniu 
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Postępowanie szkoły-nauczyciela wobec 
sprawcy cyberprzemocy 

nauczyciel 
dyrektor 
szkoły 

Wychowawca, 
pedagog 

rodzic policja 
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 W przypadku  ujawnienia cybeprzemocy, 

nauczyciel powinien podjąc następujące 
kroki: 

  

 Działania interwencyjne szkoły winny być skierowane do 
wszystkich „uczestników” zdarzenia: ofiary, sprawcy,              
i świadków 
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Działania interwencyjne nauczyciela 

 jeżeli zgłoszono mu przypadek cyberprzemocy niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie wychowawcę 
pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły, 

 wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę 
z ofiarą udzielając jej wsparcia i porady, 

  
Uwaga! jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów 

należy z każdym rozmawiać osobno. 
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 wychowawca i pedagog/psycholog ustalają okoliczności 
zdarzenia i ewentualnych świadków 

  

Ważne 

 świadkom cyberprzemocy    -  potrzebne jest wsparcie w 
postaci zapewnienia  dyskrecji czyli nieujawnianie ich 
nazwisk sprawcy, niekonfrontowanie ich ze sobą i  ochrona 
ich przed etykietą „donosiciela”  - 

 ważne, aby w wyniku interwencji nie narazić ich na zemstę                 
i groźby ze strony sprawcy, 

 



wychowawca i pedagog/psycholog - przy udziale 
nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody i 
ustala tożsamość sprawcy (jeśli to możliwe), 

 

 

wychowawca i pedagog/psycholog powiadamia 
rodziców poszkodowanego ucznia o 
zdarzeniu i podjętych działaniach szkoły oraz 
udziela im porad, 
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 dyrektor wyciąga konsekwencje wobec sprawcy 
przemocy, zawiadamia policję i/lub sąd rodzinny  

 

 wychowawca i pedagog/psycholog monitorują sytuację 
ucznia/uczniów:  

ofiar, świadków - czy nie są podejmowane działania odwetowe 
ze strony sprawcy/sprawców, 

  

sprawcy – czy zachodzą zmiany w jego postawie  

 (pozyskawszy  rodziców do współpracy np.  z rodzicami sprawcy można 
opracować projekt kontraktu indywidualnego dla dziecka,  określającego 
zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły, oraz ustalić 
konsekwencje  nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminów realizacji 
zadań zawartych w umowie)    

 

 

 



Jak rozmawiać ze sprawcą. 

1. Dociekliwość  - wyjaśnić, co doprowadziło ucznia  do 
takiego zachowania, 

 

2. Analiza - wspólnie ze sprawcą przemyślcie przyczyny i 

zastanówcie się  nad rozwiązaniem sytuacji,  

 
3. Zdecydowanie - stosuj jasne  komunikaty, które 

uzmysłowią, że szkoła nie akceptuje stosowania przemocy 
i nie zgadza się  na jej stosowanie. 



4. Konsekwencja – omów skutki postępowania zarówno te  
dotyczące  bezpośrednio ofiary, jak i sprawcy, 

 

5. Systematyczność  – pamiętaj, że jedna rozmowa 
niczego nie zmieni, konieczne są  systematyczne 
spotkania,  

 

6. Współpraca  – zachęcaj ucznia  do aktywności podczas 
spotkań, motywuj go do określenia    sposobów 
zadośćuczynienia  wobec ofiary, spisz kontrakt, który 
będzie  potwierdzeniem  chęci zaprzestania 
nieodpowiedniego zachowania.  

 Ważne aby włączyć do współpracy rodziców  



Jak rozmawiać z ofiarą 

1. Nie przesłuchiwać - bądź zatem taktowny                             
i empatyczny.   

       
 Zadawaj jasne i konkretne pytania, np. Co się stało? Czy 

wiadomo kto jest sprawcą ? Gdzie sytuacja miała miejsce? 
Czy byli jacyś świadkowie? Czy posiadasz jakieś  dowody?   

 
  
 
 Czasami ofiara z różnych powodów zmienia swoje 

zeznania, dlatego konieczne jest uzyskanie jak największej 
ilości informacji podczas pierwszego spotkania.  
 
 

 



2. Stworzyć bezpieczne miejsce do rozmowy – gabinet 
psychologa, dyrektora, 

 

3. Zapewnić atmosferę wzajemnego zaufania i 
przestrzegania zasady dyskrecji,  

 

4. Zapewnić ucznia – ofiarę, że zostaną dołożone wszelkie 
starania aby ujawnić sprawcę, którego postępowanie 
zasługuje  na naganę  i odbycie kary.  

 

5. Zapewnić o konsekwencjach wobec sprawcy, które 
zostaną wyciągnięte, zarówno ze strony organów ścigania, 

jak i ze strony szkoły.  
 



Odpowiedzialność karna sprawcy:  
 

• Upublicznienie czyjegoś zdjęcia bez jego zgody to 
naruszenie dóbr osobistych – naruszenie wizerunku. 
Chroni nas przed takim działaniem Kodeks cywilny 
(art.23 i 24), Konstytucja ( art.47), Konwencja o Prawach 
dziecka (art. 8), 

  

• Upublicznienie kompromitującego zdjęcia to naruszenie 
czci (zniesławienie lub znieważenie). Ochroną prawną 
jest w tym przypadku Kodeks cywilny (art. 23 i 24) oraz 
Kodeks karny (art. 212 i 216). 
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6. Poinformować o konieczności: 

• zabezpieczenia dowodów, 

• poinformowania o zaistniałej sytuacji rodziców 

• poinformowania policji, ponieważ to co się stało, jest 
przestępstwem, 

 

7. Na zakończenie uświadomić uczniowi, że powinien 

informować cię w razie powtórzenia się sytuacji.  
 



NALEŻY PAMIĘTAĆ O SPORZĄDZENIU 
NOTATKI Z ROZMOWY,  

KTÓRA MOŻE MIEĆ KLUCZOWE ZNACZENIE 
W DALSZYM POSTĘPOWANIU 



Informacja dla nauczyciela 
 

Ofiara cyberprzemocy może skorzystać z 
pomocy strony internetowej: 

www.helpline.org.pl 
 

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 – 
16:00 można porozmawiać z psychologiem on-line 

(LiveChat), poprzez bezpłatną infolinię  

 0 800 100 100  

lub wysłać e-mail na adres   

helpline@helpline.org.pl 
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Historia problemu  

 Pierwsze doniesienia medialne dotyczące zjawiska przemocy 

rówieśniczej w Sieci pojawiły się na początku 2000 roku.  

  

 Były to m.innymi.:  

 przypadek japońskiego ucznia nagranego w krępującej 
sytuacji w szatni szkolnej kamerą w telefonie komórkowym;  

 

 sprawa zdjęcia amerykańskiej uczennicy, której 
fotografia przerobiona została na zdjęcie pornograficzne;  

 

 czy głośna historia filmu w którym chłopiec z Kanady 
nieporadnie odgrywa scenę walki z filmu „Gwiezdne Wojny”. 
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 Z czasem media coraz częściej przytaczały historie przemocy 
rówieśniczej w Sieci, kończące się próbami samobójczymi 
lub nawet samobójstwami. 

  

 Badania socjologiczne pokazały natomiast, że problem 
cyberprzemocy to nie tylko jednostkowe spektakularne 

przypadki,  

ale codzienne zjawisko wśród dzieci i młodzieży, 
którego skala, w zależności od przyjętej definicji problemu                 

i metody badawczej,  

 

dotyczy od 20% do nawet ponad połowy dzieci                          
i młodzieży. 
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Profilaktyka  

1. Program profilaktyki  

2. AnkietaJ.Pyżalskiego 

3. Filmik edukacyjny Metis. 
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Ciekawy projekt profilaktyczny 
dotyczący bezpieczeństwa w sieci 

Projekt Sheeplive: http://sheeplive.eu (Owce w sieci) 

 

• Bez kożuszka (publikacja nagich zdjęć i nagrań w Internecie)  

• Nie tańcz z wilkami (wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo w 
Internecie)  

• Tajemniczy przyjaciel (grooming)  

• Białe owce (dyskryminacja i rasizm w Internecie)  

• Dziewięćdziesiąt dziewięć (łańcuszki szczęścia)  

• Bekanie (Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości)  

• Mała miss (anoreksja, internetowe przepisy na urodę)  

• Zemsta (prześladowanie w Internecie - cyberstalking)  

• Papla (wyłudzanie danych osobowych i informacji majątkowych - 
phishing)  
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