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Co to jest cyberprzemoc?

Jest to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Najczęściej z użyciem telefonu komórkowego i internetu.
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poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, 
strony internetowe,

blogi, serwisy społecznościowe, grupy 
dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy 
SMS i MMS.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są:
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nękanie, straszenie, szantażowanie z 
użyciem Sieci,

rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,

publikowanie w Internecie lub rozsyłanie 
przy użyciu telefonu komórkowego 
ośmieszających, kompromitujących informacji, 
zdjęć,

podszywanie się w Sieci pod rówieśników.

Podstawowe formy cyberprzemocy to:
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Dlaczego jest to niebezpieczne zjawisko?

wysoki poziom anonimowości sprawcy

atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne,

rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze jest szybkie i powszechnie dostępne

kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często



6

Dlaczego jest to niebezpieczne zjawisko?

szeroki repertuar form krzywdzenia, poszerzający się z dnia na dzień wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefoni

zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców czy nauczycieli, niż „klasyczna” przemoc,

działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania,

nie wszyscy dorośli sprawnie posługują się mediami elektronicznymi,

dorośli często bagatelizują zjawisko,
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Przeprowadzono badanie w którym dzieci zostały zapytane                   o doświadczenia następujących sytuacjach:

• przemoc werbalna w sieci ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż)

• rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka

• publikowanie w sieci filmów i zdjęć oraz informacji kompromitujących dziecko

• podszywanie się w sieci pod dziecko

Przebadano 891 uczniów w wieku 12 -17 lat
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Wyniki badań:

Ponad połowa internatów w wieku od 12 – 17 lat

przynajmniej raz doświadczyła przemocy w sieci,

Przemocy werbalnej w sieci (52%):

• 47% - wulgarnego wyzywania
• 21% - poniżania, oś mies zania i upokarzania
• 16% - stras zenia i szantażowania
Jako bohater filmów lub zdjęć wbrew woli - (57%)

Obecnie przemoc dotyka również uczniów w klas ach młods zych. G ranica ta drastycznie obniżyła się w ostatnich latach.



9

Kto jest sprawcą cyberprzemocy?

87% - znajomi ze szkoły

30% - znajomi spoza szkoły
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Powody stosowania cyberprzemocy:

21% - złośliwość

17% - popisywanie się przed innymi

12% - ośmieszenie bohatera
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Skutki cyberprzemocy:

poniżenie,

strach,

frustracja,

społeczna izolacja

utrata poczucia własnej wartości

pogorszenie wyników w nauce,

choroby, depresja,

czasem nawet próby samobójcze,

absencja w szkole,
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Co robić w sytuacji cyberprzemocy?

Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci,

•  Zachowywać dowody przemocy (zachowywanie SMSów, e-maili, wiadomości z komunikatora)

•  Informować rodziców,

•  Informować nauczycieli

•  Szukać pomocy u konsultantów Helpline.org.pl. bezpłatny kontakt za pomocą:   www.helpline.org.pl,

tel. 0800-100-100 ,

e-mail: helpline@helpline.org.pl,
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Ogromna rola dorosłych !

Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi tak, żeby wiedziały jak chronić swoją prywatność oraz szanować prywatność innych;

Wasze dzieci powinny wiedzieć, że nie należy rozpowszechniać wiadomości, które mogą sprawić przykrość innym;

Pomóżcie swoim dzieciom zrozumieć, jakie wiadomości i zachowanie może sprawić drugiej osobie przykrość i jak można temu zapob

Upewnijcie się, że dzieci wiedzą, jak można zablokować otrzymywanie e
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zapisujcie obraźliwe wiadomości – być może będą stanowiły ważny dowód,

współpracujcie z innymi rodzicami i nauczycielami,

poznajcie środowisko Waszego dziecka,

zachęcajcie swoje dziecko do tego, aby było z Wami szczere, nawet jeśli zachowa się bezmyślnie,

upewnijcie się, że dziecko wie, że to nie z jego winy ktoś mu dokucza.
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W Konstytucji, Kodeksie Karnym i Cywilnym znajdziemy zapisy, które chronią nas przed:

naruszeniem wizerunku ( upublicznienie czyjegoś zdjęcia lub filmu z czyimś udziałem wbrew woli),

zniewagą, zniesławieniem ( upublicznienie ośmieszającego w kompromitującymi okolicznościami filmu lub zdjęcia z czyimś udział

włamaniem (na konto),

groźbami,

wulgarnym wyrażaniem się (naruszenie dobra osoby),

nękaniem.

a tym samym przed przejawami cyberprzemocy, które pociągają sprawców do odpowiedzialności karnej
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W oparciu o materiały ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl .

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


