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To tylko świat wirtualny…
Fake-reality

rzeczywistość sensacji 
budowana z pół-prawd, 

a niekiedy z fake-
newsów

Hejt
stosowanie mowy 

nienawiści oraz 
okazywanie niechęci 

w stosunku do danych 
grup społecznych lub 

osób

Pato-reality
rzeczywistość internetowa 
przesycona patologicznymi 

treściami

Cyberprzemoc
działania, w których 

narzędziem realizacji przemocy 
są nowe media, głównie różne 
rodzaje internetowych narzędzi 

komunikacyjnych .
Podobnie jak przemoc 

tradycyjna oznacza regularne, 
podejmowane

z premedytacją działanie 
wobec słabszego.



 Wyzywanie na czatach, zamieszczanie przykrych 

komentarzy na portalach społecznościowych, forach itp.

 Upublicznianie upokarzających lub przerobionych zdjęć 

i filmów

 Szantażowanie, ujawnianie sekretów

 Celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci, 

wykluczanie z grona „znajomych”

 Podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w 

jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach 

innych użytkowników

Cyberprzemocy to…



7-11% uczniów doświadcza najpoważniejszych 
aktów internetowej przemocy – cyberbullyingu, 

czyli regularnego, długotrwałego dręczenia     
w sieci

Ponad 50% uczniów doświadczyła osobiście 
różnych form przemocy w internecie

− wyzywania, poniżania, ośmieszania           
lub zastraszania

Prawie 80% uczniów przyznaje, że spotkało się 
z agresją online skierowaną przeciwko swoim 

znajomym

Nas to nie 

dotyczy… 



 Cyberprzemoc najczęściej dotyczy rówieśników. Zwykle 

sprawcami są znajomi z klasy lub szkoły. Angażują się 

w nią zwykle ci sami uczniowie, którzy są też 

sprawcami tradycyjnej przemocy.

 Zdarza się, że agresorem może być także osoba 

zupełnie nieznana, spotkana np. na forum 

internetowym lub w grze on-line.

Kto jest sprawcą?



Na największe ryzyko narażeni 

są uczniowie, którzy są „inni” od 

swoich rówieśników, np. nowi w 

klasie, w szkole, nieśmiali, 

stroniący od grupy, trzymający 

się na dystans, niepotrafiący 

nawiązywać relacji, bardzo 

dobrze lub bardzo słabo się 

uczący, mający nietypowe 

zainteresowania, ubierający się 

inaczej, inaczej wyglądający, 

niepełnosprawni, słabsi 

fizycznie, biedniejsi itp. 

Kto jest ofiarą? Wygląd fizyczny 

(13,7%)

Upodobania, 

zainteresowania 

(9,7%)

Ubiór (8,5%)

Poglądy 

polityczne 

(7,1%)

Orientacja 

seksualna 

(4,9%)

Płeć (4,5%)

Religia (4,3%)

Sytuacja 

materialna 

(3,3%)

Narodowość 

(2,8%)

Kolor skóry 

(2,3%)



Boli naprawdę…
– konsekwencje doświadczania cyberprzemocy

Silny stres i trudne emocje, np. smutek, wstyd, 
lęk, bezradność, osamotnienie

Obniżenie poczucia własnej wartości

Izolowanie się, trudności w nawiązywaniu 
kontaktów

Problemy somatyczne, np. bóle głowy, 
brzucha, trudności ze snem, apetytem

Objawy depresyjne

Zachowania autodestrukcyjne





Duży zasięg
Szybkie 

rozprzestrzenianie

Długi żywot           

i trudność            

w usunięciu 

materiału

Anonimowość 

sprawcy

Brak bezpiecznej 

przestrzeni

Brak kontroli 

dorosłych

Bardziej i dłużej boli… 
– cechy charakterystyczne cyberprzemocy



Wzbudzenie

refleksji          

na temat 

przemocowego

zachowania i 

powstrzymani

przed 

podobnym 

zachowaniem 

w przyszłości

Pokazanie, że 

przemoc 

jest zła i 

trzeba w jej 

obliczu 

reagowaćZatrzymanie przemocy i 

zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa 

Trzeba reagować… 
– główne cele interwencji

Rys. z art.  Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska 





(3) Pomóż szukać 
rozwiązań i 

rozpraszaj poczucie 
bezradności

(1 cd.) Dowiedz, co się 
dzieje, uznaj perspektywę i 
akceptuj wyrażane emocje

(2) Rozmawiaj wprost 
o zachowaniach 

autodestrukcyjnych, 
żeby ocenić ryzyko

(1) Zainicjuj 
rozmowę i 
rozpraszaj 
poczucie 

osamotnienia

(0) Bądź 
zainteresowany, 

zwracaj uwagę na 
zmiany w 

zachowaniu i 
dostrzegaj 
istnienie 

problemów

(4) Działaj dalej –
samodzielnie lub 
wezwij „posiłki”

Jak pomagać ofiarom, czyli 

Pierwsza Pomoc Emocjonalna



 Przygnębienie, 

płaczliwość

 Negatywne 

wypowiedzi o sobie, 

o świecie, o 

przyszłości, śmierci, 

samobójstwie 

 Uskarżanie się na 

różne bóle, 

zmęczenie, 

 Trudność z 

mobilizacją 

 Brak dbałości o 

siebie, swój wygląd

PSYchologia to nauka o psach (i ludziach), 
bo jako ludzie jesteśmy bardzo podobni do psów 

 Ukrywanie problemów, 

zaprzeczanie

 Wycofanie z kontaktów

 Nieobecności w szkole

 Opuszczenie się w 

nauce, trudności w 

skupieniu uwagi

 Zachowania 

nadmiarowe, np. 

smartfon, komputerer

 Zachowania 

„wentylacyjne” – alkohol, 

SPA, samouszkodzenia

 Rozdrażnienie, złość, 

skłonność do wybuchów

 Opryskliwość w 

kontakcie

 Zachowania impulsywne, 

agresywne, ryzykowne, 

niszczycielskie, 

prowokacyjne

 Poczucie bycia 

ocenianym

 Trudność z przyjęciem 

krytyki, poradzenia sobie 

z porażkami



‒ Widzę, że coś się dzieje.

‒ Porozmawiajmy, proszę.

‒ Czasami niełatwo mówić o 

swoim problemach.

‒ Wierzę Ci.

‒ Opowiedz, proszę, o tym 

jak najwięcej.

‒ Masz prawo czuć to, co 

czujesz…

‒ Dobrze, że się ze mną 

dzielisz swoimi 

trudnościami.

‒ Dziękuję, że mi o tym 

mówisz.

‒ Czasami, kiedy ma się 

problemy, można zacząć 

myśleć o śmierci. A jak jest 

u Ciebie?

‒ Co już próbowałeś 

robić? Z jakim skutkiem?

‒ Co, kto do tej pory Ci 

pomagał/o? 

‒ Jeśli chcesz, mogę Ci 

podpowiedzieć, co 

jeszcze można zrobić.

‒ Czego potrzebujesz?

‒ Poszukajmy razem 

rozwiązań.

‒ Teraz ważne jest, aby 

zrobić…



Przekaż informacje 
pedagogowi/ 
psychologowi 

w szkole

Pomóż 
opracować plan 

rozwiązywania problemu i 
monitoruj jego wdrażanie

Dalej 
rozmawiaj

Przekaż informacje 
opiekunom i monitoruj 

ich działania

Zgłoś na 
numer 

alarmowy 
112

Powiadom policję

Działaj dalej 

– samodzielnie lub wezwij „posiłki”



1. Powstrzymaj się od obwiniania, zawstydzania, grożenia i 

potępiania. Mów o faktach, konkretnych zachowaniach 

ucznia. Wysłuchaj go i pozwól opowiedzieć, jak postrzega tę 

sytuację, dowiedz się, dlaczego to robi. Bądź uważny na 

jego uczucia.

2. Uświadom, jaką szkodę poniosła ofiara w związku z jego 

zachowaniem. Zobowiąż do usunięcia krzywdzącego 

materiału z sieci. Porozmawiaj o sposobach naprawienia 

wyrządzonej szkody. 

3. Powiedz, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte z 

niewłaściwego postępowania. Przedstaw dalsze kroki, 

jakie zamierzasz podjąć w ramach interwencji.

Jak rozmawiać ze sprawcą?



1. Wyrażanie sprzeciwu. Powiedz agresorom, że to, co robią, nie 

jest zabawne. Napisz post w obronie na stronie, na której znajduje 

się krzywdzący materiał.

2. Brak udostępniania i zaangażowanie innych. Nie przesyłaj 

dalej, nie „lajkuj”  krzywdzących materiałów. Poproś kolegów z 

klasy, aby oni również tego nie robili.

3. Zgłoszenie. Zgłoś cyberprzemoc administratorowi serwisu i 

poinformuj dorosłych o sytuacji, w której znalazł się Twój znajomy.

4. Podpowiedź. Powiedz koledze lub koleżance, gdzie może szukać 

pomocy.

5. Wsparcie. Okaż wsparcie nękanej osobie. Zrób dla niej coś 

miłego. To może być mała rzecz, która pokaże prześladowcom i 

ofierze, że nie jest sama.

Co podpowiadać świadkom?



 Integracja grupy na początku jej tworzenia (praca w 

zmieniających się grupach, celowe zajęcia, poznanie się w 

innym kontekście (noc w szkole, wspólne wyjścia, przygody, 

wycieczki) – odpowiedzialność za siebie nawzajem

 Ustalenie wspólnych reguł klasowych –

współodpowiedzialność uczniów za przestrzeganie zasad

 Umiejętne wprowadzanie nowych osób do grupy

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i empatię

 Zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy –

na co zwracać uwagę i jak reagować

Skuteczniej zapobiegać niż…
– najważniejsze „szczepionka” 



Dostępne w ciągu 3 dni roboczych bezpłatne 

konsultacje:

 On-line za pomocą platformy GoogleMeet dla szkół i 

rodziców

 Mailowe dla młodych osób w kryzysach samobójczych

Życie Warte Jest Rozmowy

m.luba@zwjr.pl https://zwjr.pl/
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