
ZJAWISKO PRZEMOCY W 
INTERNECIE



Czym jest cyberprzemoc?

• Cyberprzemoc to dowolna 
forma komunikacji lub publikacji 
online w komunikatorach 
internetowych, wiadomościach   
email, witrynach, blogach, 
profilach internetowych, grach, 
urządzeniach przenośnych, 
telefonach komórkowych albo 
innych urządzeniach mająca na 
celu zastraszenie, zawstydzenie, 
napiętnowanie innego człowieka 
lub w inny sposób zaatakowanie 
go.



• Poczta elektroniczna

• Portale społecznościowe

• Telefony komórkowe (SMS i MMS)

• Strony internetowe

• Czaty

• Blogi

• Grupy dyskusyjne



Cyberprzemoc - skala zagrożenia

• 51% dzieci i młodzieży stała się przynajmniej raz obiektem
zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli,

• 52% dzieci w wieku 12-17 lat miało do czynienia z przemocą
werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy,

• 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,

• 29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie
wbrew ich woli,

• 21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania,

• 16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania,

• 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za
pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych
kompromitujących



Jakie działania może przyjmować 
cyberprzemoc?

• Rejestrowanie niechcianych zdjęć, filmów

• Publikowanie fałszywych informacji

• Dalsze rozsyłanie informacji, tworzenie 
kolejnych kopii

• Włamania na konta

• Podszywanie się

• Udostępnianie kompromitujących zdjęć, 
filmów



Kim są ofiary cyberprzemocy?

• Uczniowie:                                                                        

➢Klas szkół podstawowych

➢Gimnazjum

➢Liceum

➢Częściej dziewczęta niż chłopcy

• Coraz częściej także nauczyciele i rodzice



PRZYCZYNY CYBERPRZEMOCY:

• Skłonność do prowokowania 
innych osób 

• Przekraczanie granic zasad 
moralnych

• Niski poziom empatii w relacjach z 
innymi osobami

• Niezdolność przyjmowania 
perspektywy innych osób

• Brak refleksji nad własnym 
zachowaniem 

• Chęć zaimponowania



SKUTKI CYBERPRZEMOCY:

• Świadomość, że ktoś dysponuje ośmieszającym filmikiem 
lub zdjęciem

• Strach i wstyd
• Poczucie niesprawiedliwości
• Niższa samoocena
• Brak poczucia własnej wartości
• Poczucie osaczenia
• Przekonanie o odrzuceniu
• Depresja
• Możliwość wystąpienia myśli samobójczych
• Niechęć do przychodzenia do szkoły
• Ucieczka z domu



Jeśli stałeś się ofiarą cyberprzemocy:

• Powiedz o tym komuś, komu ufasz, aby nie 
zostać samemu w tej sytuacji.

• Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swój 
adres e-mail lub numer telefonu.

• Nie wahaj się zgłosić tego organom ścigania.

• Zapisuj wiadomości, daty i godziny, w 
których się pojawiły, są one dowodami na to, 
że ktoś wyrządził Ci krzywdę. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
ŹRÓDŁA:
https://www.edukator.pl/stop-cyberprzemocy,presentation,1ff5d1777852e3fc65a3f42758ca095f0b4e580c.html

https://www.google.pl/search?q=cyberprzemoc&rlz=1C1AVNE_plPL724PL724&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwiZs-Gc3r3eAhWFEywKHeSMAywQ_AUIDigB&biw=1366&bih=608#imgrc=wa4HXnaHkpIj5M:

https://www.edukator.pl/stop-cyberprzemocy,presentation,1ff5d1777852e3fc65a3f42758ca095f0b4e580c.html
https://www.google.pl/search?q=cyberprzemoc&rlz=1C1AVNE_plPL724PL724&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZs-Gc3r3eAhWFEywKHeSMAywQ_AUIDigB&biw=1366&bih=608

