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Wpływ różnych form cyberprzemocy



Media defniuje się jako technologie i techniki przekazu powszechnie stosowane od połowy lat 80 XX wieku. 

Ich początek wiąże się z upowszechnieniem telewizji satelitarnej, wideo i komputerów osobistych.

Nowe media defniuje się jako „wszystkie techniki przekazu wizualnego, audiowizualnego  pozyskiwania, przetwarzania,

rejestrowania i przekazywania informacji, dźwięku i obrazu”. Zaliczamy do nich technologie komputerowe, 

neotelewizję, telefony komórkowe, telewizyjne przekazy satelitarne, Internet, itp.

 Nowe media, to także instytucje służące komunikacji, wykorzystujące metody cyfrowe do rejestracji, zapisywania,
przechowywania danych, tworzenia i transmisji przekazów.

≠
„Stare media”-telewizja, radio, gazety

Media







 „Społeczny terror z wykorzystaniem technologii”
 to nowa forma przemocy, zwana cyberprzemocą lub

przemocą elektroniczną. Stanowi ona, obok tej tradycyjnej

przemocy, nową odmianę zachowań problemowych

występujących wśród młodych ludzi z wykorzystaniem

współczesnych rozwiązań technologicznych tj. internet 

czy telefony komórkowe.

Digital natives, digital immigrants, 

(cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci) - współczesna młodzież

= cyfrowi tubylcy, osoby, urodzonego w czasach

powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym

Internetu, komputerów i innych urządzeń,

(urodzeni po 1980 r.), traktującego Internet jako zwyczajny

element otaczającego go świata. 

Cyfrowi tubylcy są przeciwstawiani cyfrowym imigrantom

Przemoc elektroniczna



CYFROWI TUBYLCY CYFROWI EMIGRANCI

preferują obraz i dźwięk preferują tekst

szybko się nudzą, 
są niecierpliwi

systematyczni

preferują swobodny 
dostęp do informacji

preferują jednostronny
model nauczania

nowe technologie traktują
ufnie, kreatywnie

nowe technologie 
traktują z rezerwą

M. Szpunar, Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V

htps://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfrowy_tubylec

 

Przemoc elektroniczna



CYBERPRZEMOC:
✔ agresja, przemoc, mobbing elektroniczny lub też cyberbulling  - wykorzystanie środków służących

porozumiewaniu się (internet, tel. komórkowy) jako instrumentu realizacji zachowań agresywnych wobec innych
osób. Kluczowym elementem jest samo wykorzystywanie narzędzia do realizacji aktów agresji;

✔ agresja elektroniczna - „wszelkie akty agresji, w których narzędziem realizacji są telefony komórkowe lub Internet
dodając do tego, że cyberprzemoc jest to aktywność obu stron w internecie- sprawcy przemocy
i ofary przemocy”;

✔ planowe, wielokrotne i wrogie wykorzystanie Internetu i pokrewnych technologii, w celu wyrządzenia szkody,
krzywdy, przykrości innym ludziom;

UŻYCIE OKREŚLENIA CYBERPRZEMOC 
✔ określenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do zamierzonego, powtarzalnego

i wrogiego zachowania jednostki lub grupy, mającego na celu zaszkodzenie drugiej osoby (Bill Belsey);

✔ W  Polsce stworzona  przez polską organizację  „Dzieci niczyje”,  która od 2005 r. działa na rzecz dzieci
doświadczających przemocy i prowadzi kampanię „Dzieci w sieci”. 

Przemoc elektroniczna





CZTERY NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ZAISTNIENIA CYBERPRZEMOCY:

1. intencjonalność/umyślność – działanie sprawcy ma charakter celowy, podjęte zostało 

z premedytacją, sprawca bądź sprawcy agresji podejmują wrogie działania wobec ofary 

z zamiarem zranienia jej lub sprawienia przykrości;

2. powtarzalność – sprawca działa przez długi czas, powtarza akty agresji wobec tej samej

ofary, nie może stanowić wyłącznie pojedynczego incydentu;

3. krzywda – ofara musi wyraźnie odczuć, że wyrządzona została jej krzywda lub ktoś

sprawił jej przykrość; 

4. wykorzystanie komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego
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Charakterystyczne cechy 
cyberprzemocy
1. wysoki poziom anonimowości sprawcy; 

2. zasięg - szybkość i powszechność 
rozprzestrzeniania ma w sieci;

3. wpływ;

4. trudności z usunięciem treści - trwałość;

5. niski poziom kontroli społecznej;

6. sprawca nie ma bezpośredniego odbioru 
sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez ofarę = Efekt kabiny pilota 

Przemoc elektroniczna



FORMY CYBERPRZEMOCY

✔ nękanie;

✔ straszenie;

✔ szantażowanie z wykorzystywaniem sieci;

✔ publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących
informacji, zdjęć, flmików z użyciem sieci;

✔ podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli;

✔ korzystanie ze stron www zaprojektowanych w celu upokarzania innych

Przemoc elektroniczna



1. cyberstalking - nękanie w sieci (stalking z ang. stalk - tropić, podchodzić, śledzić, prześladować), 
= przemoc emocjonalna;

2. cyberbulling - mobing elektroniczny (bulling - oznacza patologiczne zachowanie młodzieży szkolnej
polegające na tyranizowaniu słabszych uczniów);

3. sexting;

4. grooming;

5. bias bulling - elektroniczna agresja uprzedzeniowa;

6. happy slapping;

7. patostream - to streaming (relacje na żywo);

8. trollowanie;

9. faming - kłótnia internetowa;

10. phishing - kradzież tożsamości- podszywanie się- wyłudzanie danych osobowych;

11. spoofng - (ang. spoof – naciąganie, szachrajstwo);

12. cyberbaiting

Słownik pojęć





 SPRAWCY CYBERPRZEMOCY
Sprawcami są dzieci, które:

1. są agresywne lub łatwo wpadają we frustracje,

2. mające mniej zaangażowanych w ich sprawy 
i zatroskanych rodziców, 

3.myślące źle o innych;

4.mające trudności z respektowaniem norm i zasad
społecznych;

5.postrzegające przemoc w pozytywny sposób;

6.mające przyjaciół którzy prześladują inne osoby;

7.osiągające niższe wyniki w nauce niż rówieśnicy;

8.słabiej związani ze środowiskiem szkolnym;

9.nie dysponują wytrenowanymi kompetencjami
społecznymi w tym interpersonalnymi;

10.wywodzą się z domów, w których nie istnieją żadne
reguły dotyczące korzystania z internetu

OFIARY CYBERPRZEMOCY
Ofarami są dzieci, które cechuje: 

1. są postrzegane jako różniące się od swoich

rówieśników przez takie cechy jak: nadwaga, niedowaga,

noszenie okularów, noszenie niemodnej odzieży;

2. są nowymi uczniami w szkole;

3. postrzegane są jako słabe lub niezdolne do obrony;

4. cierpią na depresję;

5. odczuwają lęk, niepokój;

6. mają niskie poczucie własnej wartości;

7. są mniej popularne niż rówieśnicy i mają niewielu

przyjaciół;

8. nie dogadują się z innymi;

9. postrzegane są jako irytujące, prowokujące
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FIZYCZNE(SOMATYCZNE) 
SKUTKI CYBERPRZEMOCY

1. wszelkiego rodzaju bóle brzucha, głowy;

2. zmęczenie;

3. problemy z zasypianiem;

4. moczenie nocne,

PSYCHICZNE SKUTKI
CYBERPRZEMOCY

1. 1. uczucie smutku, fustracji, gniewu,złości;

2. zaburzenia nastroju o charakterze depresyjnym;

3. zatracenie poczucia swojej wartości;

4. występuje lęk, fobia szkolna, izolacja od środowiska
rówieśniczego;

5. odseparowanie od najbliższej rodziny;

6. dokonywanie aktów autoagresji (uszkodzenia ciała
poprzez nacięcia, przypalenie);

7. spadek aktywności psychoruchowej;

8. wycofanie społeczne;

9. myśli samobójcze;

10. zaburzenia apetytu, zaburzenia dotychczasowych
nawyków (żywieniowych, aktywności)

Przemoc elektroniczna



CYBERPRZEMOC WIDZIANA OCZAMI PACJENTÓW PORADNI AZYMUT

Cel badania ankietowego:  poznanie opinii i doświadczenia małoletnich w zakresie znajomości

zjawiska cyberprzemocy oraz bezpośredniego jego doświadczania i/lub stosowania w życiu wirtualnym; 

Problemy badawcze: 

- czy małoletni uczestnicy terapii w Poradni Azymut są świadomi występowania zjawiska

cyberprzemocy, jaka jest ich opinia na temat przejawów występowania, przeciwdziałania oraz

znajomości działań zapobiegających występowaniu zjawiska cyberprzemocy?

- czy, małoletni uczestnicy terapii doświadczyli zjawiska cyberprzemocy, jakiego rodzaju to była

przemoc, jak zareagowali i co odczuwali doświadczając tego zjawiska?

- czy małoletni uczestnicy terapii kiedykolwiek dopuścili się stosowania cyberprzemocy, kogo dotknęła

cyberprzemoc z ich strony oraz czy posiadają wiedzę o występujących organizacjach, które udzielają

pomocy w zetknięciu z cyberprzemocą?

Przemoc elektroniczna - ankieta



















✔ Badane dzieci przejmują się występowaniem zjawiska cyberprzemocy jednakże nic z tym nie robią, tak zdeklarowało

aż 45% badanych, 25% ignoruje to zjawisko i jego występowanie, a 15% przejmuje się i szuka pomocy;

Przemoc elektroniczna - ankieta















JAK RADZIĆ SOBIE Z CYBERPRZEMOCĄ?

1. Rozwiązanie prawne jako obrona przed cyberprzemocą a także kontrola oraz stanowcze działania 

Czy cyberprzemoc stanowi przestępstwo? 

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie przewidują odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się
cyberprzemocy. Jednakże pamiętajmy, że każda osoba, która dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego 

z urzędu ma społeczny obowiązek powiadomić policje i/lub prokuraturę o czym mówi (art. 304 § 1 i 2 KPK )

Należy pamiętać, że w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia, wszystkie
działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej

dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z rodzicami. Niezależnie od formy cyberprzemocy, 
jeżeli podejrzewamy, że sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku życia, działania w sprawie realizuje 

sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce pobytu ewentualnego sprawcy cyberprzemocy.

2. rozwiązania proflaktyczne- kampanie informacyjne- edukacja medialna

Jak radzić sobie z cyberprzemocą



A JAK MY – DOROŚLI MOŻEMY POMÓC?
1. porozmawiaj z ofarą;
2. nie działaj pochopnie;
3. poszukaj pomocy u specjalisty-zareaguj odpowiednio;
3. zachowaj dowody;
4. zgłoś incydent;

A co jeśli dziecko padnie ofarą cyberprzemocy w szkole 
lub też  jest sprawcą przemocy?

1. ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków;

2. zabezpieczenie dowodów aktu cyberprzemocy;

3. sprawca nieznany -powiadamiamy organy ścigania - policję, 
w przypadku jeśli zostało złamane prawo, zawiadamiamy administratora serwisu o zablokowaniu materiałów,

4. sprawca jest znany-powiadamiamy rodziców/opiekunów prawnych, policję lub sąd rodzinny, przeprowadzamy
szczegółową rozmowę ze sprawca na temat jego zachowania

Jak radzić sobie z cyberprzemocą



JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED CYBERPRZEMOCĄ?

✔ od najmłodszych lat budowanie z dzieckiem pozytywnej relacji opartej na zaufaniu;

✔interesowanie się tym, co nasze dziecko robi, nie tylko w szkole, ale 
i w wolnym czasie;

✔rodzic powinien wiedzieć w jakie gry gra jego dziecko, co w nich jest, 
a także co ogląda w internecie;

✔angażowanie dziecka/dzieci w atrakcyjne dla nich zajęcia pozaszkolne, np. sportowe lub artystyczne;

✔psychoedukacja i rozmowy o grożących konsekwencjach bycia małoletnim sprawcą przemocy w sieci;

✔uświadamianie świadkom, że nie powinni być bierni wobec obserwowanej agresji elektronicznej;

✔uświadamianie, że powielanie i udostępnianie innym przykrych dla ofary treści to współuczestniczenie 
w akcie cyberprzemocy

Jak radzić sobie z cyberprzemocą





internet stał się nierozłączną częścią życia młodych ludzi, nie jest już światem alternatywnym 
ale dopełnieniem rzeczywistości;

młodzi ludzie wykorzystują globalną sieć do codziennych aktywności;

należy zwrócić uwagę aby dzieci i młodzież w bezpieczny 
sposób korzystała z internetu;

powinno się zwrócić szczególną uwagę na edukację zarówno dzieci jak i dorosłych;

zapewnienie edukacji dla rodziców pod względem bezpiecznego korzystania 
z internetu przez jego dziecko jak również korzyści 

z rozsądnego korzystania z internetu;

w cyberświecie łatwo jest się stać ofarą cyberprzemocy, gdzie sprawca jest anonimowy 
a przemoc zadawana jest za pośrednictwem internetu,

cyberprzemoc jako problem, który realnie istnieje i wywołuje trudne emocje i realne rany

Podsumowanie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
Michalina Bębenek 
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