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Cyberprzemoc w szkole – 

profilaktyka i system 

reagowania  

 

 



Co trzeci gimnazjalista w dużym polskim mieście korzysta  

z Internetu po godzinie 22.  

 

Co piąty zasiada przed monitorem po północy. 

 

17% gimnazjalistek i prawie 70% licealistek przyznaje, że jest 

już po pierwszym kontakcie seksualnym w sieci. 

 

Na Mazowszu co ósmy nastolatek co najmniej raz rozmawiał  

o seksie przez Internet z nieznaną osobą, natomiast  

na Podkarpaciu - co dziesiąty. 

WYNIKI BADAŃ 



Cechy środowiska wirtualnego 

• ograniczenie doświadczeń sensorycznych; 

• tekst pisany jako dominująca forma kontaktu; 

• płynność tożsamości oraz anonimowość; 

• odmienne stany świadomości; 

• brak barier kulturowych i społecznych; 

• pokonywanie ograniczeń przestrzennych;  

• płynność czasowa;  

• wielość kontaktów społecznych; 

• możliwość permanentnego zapisu; 

• interakcyjność; 

• dostępność; 

• niska cena. 

 

Skąd się bierze cyberprzemoc? 

• Poczucie 

anonimowości 

• Poczucie 

bezkarności 

• Brak kontroli 

społecznej 

• Nieświadomość 

 

 



zastosowanie przemocy z użyciem 

technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych  

Podstawowe formy tego zjawiska to: 
•nękanie,  

•straszenie,  

•szantażowanie przy użyciu Sieci, publikowanie lub 

rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących 

informacji, zdjęć, filmów, 

•podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. 

CYBERBULLYING 



• poczta elektroniczna,  

• czat,  

• komunikatory,  

• strony internetowe,  

• blogi,  

• serwisy społecznościowe,  

• grupy dyskusyjne,  

• telefony komórkowe (wiadomości, SMS, 

MMS). 

NARZĘDZIA CYBERPRZEMOCY 



 

• poirytowanie, smutek lub zdenerwowanie po 

zakończeniu rozmowy przez telefon lub 

korzystania z komputera, 

• izolację od lubianych znajomych i zajęć, 

• okazywanie złości lub albo niezadowolenia ze 

szkoły lub konkretnego przedmiotu, 

• wykazywanie nietypowych oznak 

przygnębienia lub smutku.  

SYMPTOMY WSKAZUJĄCE NA PRZEMOC  

ZE STRONY CYBERCHULIGANÓW 



CYBERBULLING  

A PRAWO POLSKIE 



WAŻNE INFORMACJE 

Każdy przypadek cyberprzemocy należy zgłosić – istnieje 

obowiązek zgłoszenia popełnienia przestępstwa! 

Jeśli sprawcą jest osoba poniżej 17 roku życia, sprawę 

realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca 

zamieszkania sprawcy. 

Ofiary cyberprzemocy poniżej 18 roku życia reprezentować 

mogą jedynie jej rodzice bądź prawni opiekunowie. 

http://www.banzaj.pl/pictures/biznes/obrazki_do_z

ajawek/THUMBS/THUMB_PAN_prawo.jpg 



Upublicznianie wizerunku, nazwiska, 

pseudonimu osoby bez zgody, bez 

wiedzy lub wbrew woli ich 

właściciela. 

 

Przykłady: 

- umieszczenie filmu/zdjęcia na 

stronie/blogu/w serwisie 

społecznościowym bez zgody, 

rozsyłanie materiału przy pomocy 

telefonów komórkowych, Internetu 

źródło: A. Borkowska, D. Macander, System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy, [w:] Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Biblioteka programu „Dziecko w sieci”, 

dzieckowsieci.fdn.pl/sites/default/files/file/pdf/jak-reagowac-na-cyberprzemoc.pdf 



•Umieszczenie wizerunku osoby w celu 

jej ośmieszenia np. na stronie 

internetowej, na blogu, w serwisie 

społecznościowym, rozesłanie e-mailem 

lub za pomocą telefonu komórkowego. 

•Umieszczanie w Internecie lub 

przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu 

komunikatorów, serwisów społ., za 

pomocą telefonu komórkowego itp. 

obrażających kogoś treści i opinii. 

•Tworzenie kompromitujących  

i ośmieszających stron internetowych, 

blogów, fałszywych kont i profili  

w serwisach społecznościowych. 

•Rozsyłanie drogą e-mailową lub przy 

pomocy telefonu komórkowego różnego 

rodzaju kompromitujących materiałów. 



•Przesyłanie gróźb drogą e-mailową 

lub za pomocą innych narzędzi 

dostępnych w Internecie, takich jak 

czat, komunikatory, forum. 

•Grożenie innej osobie przy użyciu 

Internetu lub telefonu komórkowego 

stosując słowo, pismo, gest lub inne 

zachowanie oddziaływujące na 

psychikę odbiorcy. 



•Nagminne używanie w Internecie,  

w miejscach komunikacji wielu osób 

(np. czat, forum) nieprzyzwoitych 

słów. 

•Umieszczanie w Internecie,  

w miejscu powszechnie dostępnym 

zdjęć i obrazów o treści 

nieprzyzwoitej czy obscenicznej. 



•Wielokrotne wysyłanie komuś  

w Internecie lub przy użyciu telefonu 

komórkowego niechcianych lub 

uprzykrzających informacji, obrazów, 

linków, itp., zwłaszcza, gdy dokonuje się 

tego korzystając z różnych form 

internetowej komunikacji naraz. 

•Bardzo częste wysyłanie komuś e-maili 

i informacji za pomocą komunikatorów, 

czatów, pomimo wyraźnej niezgody 

odbiorcy. 

•Wpisywanie bardzo dużej ilości 

niechcianych komentarzy pod zdjęciami 

czy wypowiedziami danej osoby  

w Internecie. 



Włamania na: 

•konto e-mailowe, blog, 

•profil w serwisie 

społecznościowym, 

•inne miejsce strzeżone hasłem lub 

innym zabezpieczeniem w celu 

uzyskania jakichś informacji. 

• Włamanie (jak wyżej) oraz 

wprowadzanie zmian typu: zmiana 

hasła, dokonanie zmian w treści czy 

w wyglądzie strony/profilu, dodanie 

lub usunięcie zdjęć, niszczenie, 

uszkadzanie. 



JAK REAGOWAĆ  

W SZKOLE? 
Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek 

cyberprzemocy, procedura interwencyjna powinna 

obejmować: 

• udzielenie wsparcia ofierze przemocy; 

• zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności 

zdarzenia; 

• wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy 

przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia. 







 Dowodami, w zależności od charakteru przemocy 

online wobec dziecka, mogą być: 
 

• wiadomości e-mailowe, 

• wiadomości sms i mms, 

• komentarze do wpisów lub do zdjęć w serwisach 

społecznościowych, na blogach, w fotogaleriach itp., 

• wpisy na stronach internetowych,  

• zdjęcia, grafiki, 

• treści rozmów prowadzonych przy użyciu 

komunikatorów lub czatów. 

JEŚLI JUŻ DOSZŁO DO PRZESTĘPSTWA… 



JAK ZABEZPIECZYĆ DOWODY 

• nie kasujemy smsów/mmsów; 

•nie kasujemy e-maili, drukujemy je; 

•stronę, na której sprawca opublikował materiały 

godzace w ofiare, powinny zostać wydrukowane 

(opcja „drukuj” w przeglądarce”); 

•strona/komentarz/blog może zostać skasowane – 

należy zrobić zrzut ekranu. 



JAK ROBIĆ ZRZUT EKRANU 

Będąc na stronie, na której znajdują się 

dowody cyberprzemocy, naciskamy 

klawisz „Prt Scr”, znajdujący się 

zazwyczaj w prawej górnej części 

klawiatury, wśród klawiszy funkcyjnych 

Otwieramy program graficzny, np. Paint – 

wchodzimy w Menu systemu 

operacyjnego w lewym dolnym rogu, 

znajdujemy katalog „Akcesoria” i 

klikamy w ikonę programu Paint 

W menu programu klikamy „wklej” lub 

używamy kombinacji klawiszy „ctrl” i 

„”v”; zapisujemy przez menu „zapisz jako” 

w odpowiednim miejscu; możemy to 

różnież wydrukować 



PROFILAKTYKA 

wskazówki 



NETYKIETA 
Główne zasady netykiety: 

 

Myśl 

Nie szkodź 

Nie nadużywaj 
 

CO POWINNY WIEDZIEĆ DZIECI 



1. Przemyśl swoje działania online - 

czy na pewno postępujesz 

właściwe?  
 

2. Nie działaj na czyjąś szkodę.  
 

3. Nie nadużywaj możliwości, jakie 

Ci daje Internet. 

CO POWINNY WIEDZIEĆ DZIECI 



1. Przemyśl swoje działania online - 

czy na pewno postępujesz 

właściwe?  
 

2. Nie działaj na czyjąś szkodę.  
 

3. Nie nadużywaj możliwości, jakie 

Ci daje Internet. 

CO POWINNY WIEDZIEĆ DZIECI 



Cyberprzemoc jest 

przestępstwem, a nie niewinną 

zabawą! 

CO POWINNI WIEDZIEĆ RODZICE 



Zabezpieczenia komputera: 

• Programy rodzicielskie 

• Zabezpieczenia przeglądarek 

• Zabezpieczenia komuniaktorów 

CO POWINNI WIEDZIEĆ RODZICE 



PROGRAMY RODZICIELSKIE 
 

• Cenzor   www.cenzor.pl 
 

• Opiekun dziecka w internecie   

www.opiekun.pl 
 

• Beniamin   www.beniamin.pl 
 

• Visikid      http://www.visikid.pl   

CO POWINNI WIEDZIEĆ RODZICE 



KONTRAKT 

INTERNETOWY  

DZIECKO  - RODZICE 

CO POWINNI WIEDZIEĆ RODZICE 



 
 
Oto zasady, które ustaliliśmy wspólnie z rodzicami odnośnie korzystania przeze mnie z Internetu. 
Rozumiem, że ich celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania Internetu przeze mnie oraz moją rodzinę. Ludzie, 
których spotykam w Sieci są w większości uczciwi, jednak zdarzają się osoby o nieuczciwych zamiarach. Jako odpowiedzialny 
użytkownik globalnej Sieci zobowiązuje się do stosowania się do poniższych zasad. 
 

1. Będę korzystał z Internetu zgodnie z zasadami, które wspólnie ustaliliśmy. 
2. Obiecuję powiedzieć Wam o wszystkim, co mnie w Internecie zaniepokoi albo przestraszy. 
3. Korzystając z Internetu będę używać nicka (pseudonimu). Nie będę podawać nieznajomym osobom 
żadnych informacji o sobie i swojej rodzinie, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, nazwa i 
adres szkoły do której uczęszczam, miejsca gdzie pracują członkowie mojej rodziny. Nie będę również 
wysyłać poznanym w sieci osobom swoich zdjęć. 
4. Zdaję sobie sprawę z tego, że poznana w Internecie szesnastoletnia koleżanka może okazać się 
czterdziestoletnim mężczyzną. Bez Waszej zgody nie będę umawiać się na spotkania z osobami poznanymi 
w Sieci. Jeśli wyrazicie zgodę na spotkanie, umówię się w miejscu publicznym i pójdę z osobą 
towarzyszącą. 
5. Nie będę odpowiadać na wiadomości, które są obraźliwe, obsceniczne, agresywne. Sam obiecuję nie 
wysyłać do nikogo tego typu wiadomości i nie posługiwać się w Internecie wulgarnym językiem. 
6. Nie będę otwierać plików niewiadomego pochodzenia, gdyż mogę w ten sposób uszkodzić komputer. 
7. Nie będę wykorzystywał materiałów znalezionych w Internecie bez zgody ich właściciela ani w inny 
sposób naruszał w Sieci praw autorskich. 
 
Data i miejsce Mój podpis 

UMOWA O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z INTERNETU. 



Jako rodzice czujemy się odpowiedzialni za przekazanie Ci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Chcemy, abyś stał się świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem Sieci. 

 

1. Zachęcamy Cię do korzystania z Internetu, gdyż mamy świadomość w jak dużym 
stopniu może Ci to pomóc w poznawaniu świata i wpłynąć na Twoje sukcesy w szkole. 
Obiecujemy, że  zawsze gdy przyjdziesz do nas z problemem związanym z korzystaniem 
z Sieci, wysłuchamy Cię spokojnie i zrobimy wszystko, aby Ci pomóc. 
2. Mając na względzie Twoje bezpieczeństwo chcielibyśmy wiedzieć do jakich celów 
używasz Internetu. 
3. Chcemy, abyś miał pewność, że szanujemy Twoją prywatność i nie będziemy 
przeglądać w komputerze Twoich folderów i korespondencji. Będziemy również 
szanować Twoje internetowe znajomości, oczekując że będziesz dzielił się z nami 
informacjami o nowo poznanych osobach. 
4. Jesteśmy otwarci na Twoje przyszłe sugestie dotyczące powyższych zasad. Zawsze 
możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie odnośnie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 
 
Data i miejsce Podpisy rodziców 
 
źródło: http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=27 



POLECANE STRONY DLA RODZICÓW 

I NAUCZYCIELI 

www.bezpiecznyinternet.pl 

www.dzieckowsieci.pl 

www.saferinternet.pl 

www.dyzurnet.pl 

helpline.org.pl 

fdn.org.pl 

 

 



Rozmawianie z dzieckiem o tym co widzi  

i słyszy w SIECI jest pierwszą i zasadniczą 

metodą wspierania go w mądrym korzystaniu z 

Internetu.  

Zachowując prawo dziecka do jego małych 

tajemnic należy kształtować  

w nim przekonanie, że rodzice są 

najważniejszymi osobami, z którymi należy 

rozmawiać o pojawiających się problemach. 

Należy uważnie obserwować zachowanie dziecka! 

WAŻNE! 



Grafiki dotyczące systemu reagowania na 

cyberprzemoc pochodzą z podręcznika 

wydanego przez Fundację Dzieci Niczyje 

Do pobrania na stronie FDN: 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/podrecznik-jak-

reagowac-na-cyberprzemoc 



Dziękuję za uwagę 

agnieszka.taper@gmail.com 

www.cps.edu.pl 


