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Cyberprzemoc, co to takiego?

Stosowanie przemocy z wykorzystaniem Internetu 
i jego narzędzi tj.: poczty elektronicznej, witryn, i jego narzędzi tj.: poczty elektronicznej, witryn, 
czatów, forów, komunikatorów, a także telefonów 
komórkowych. 



Podstawowe formy cyberprzemocy
• publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących 

informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci,

• nękanie, 

• straszenie,• straszenie,

• szantażowanie z użyciem sieci, 

• upublicznianie tajemnic, 

• podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.



Cyberprzemoc a inne formy przemocy

- nowe zjawisko, które pojawiło się wraz z intensywnym 
rozwojem technologii informatycznych?

- zjawisko wcześniej znane tyle, że pod inną postacią  -
„stare wino w nowej butelce”?„stare wino w nowej butelce”?



Cyberprzemoc, co to takiego?
• Rodzaj komunikacji, w której nie spotykamy się twarzą w 

twarz. 

• W relacji między nadawcą a odbiorcą pośredniczą 
nowoczesne technologie, najczęściej Internet i telefon nowoczesne technologie, najczęściej Internet i telefon 
komórkowy.



Cechy cyberprzemocy
� Pozornie wydaje się anonimowa.

� Brak informacji zwrotnej w procesie komunikacji – kanał 
niewerbalny  (efekt kabiny pilota).

� Bywa nieintencjonalna, sprawca i świadkowie przemocy 
nie zawsze są świadomi  krzywdy, która zadają ofierze.

� Ciągłość –stałe narażenie na atak, niezależnie od 
miejsca czy pory  dnia lub nocy, 



Cechy cyberprzemocy

� Na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, 
mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi,  atutem 
sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania 
możliwości, jakie dają media elektroniczne.

� Szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych 
przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność

� Stosunkowo niski poziom kontroli społecznej zachowań
przemocowych- rozhamowanie reakcji dla zachowań 
nieaprobowanych społecznie



Sprawca cyberprzemocy - kim jest?
Ma niskie kompetencje społeczne. 

Ma potrzebę zwrócenia na siebie uwagi.

Spostrzega otoczenie społeczne jako zagrażające, lęk 
przed byciem ofiarą. 

Prezentuje objawy niedostosowania społecznego.



Sprawca cyberprzemocy - kim jest?
Motywem działania jest pragnienie przynależności do 
grupy.

Nie działa z zamiarem zrobienia krzywdy. 

Często pragnie, żeby to wszystko zniknęło.



Ofiara cyberprzemocy - kim jest?
Często to także ofiara wcześniejszej przemocy 

rówieśniczej, osoba wyróżniająca się czymś na tle grupy, 
w jakiś sposób inna.

Najczęściej ofiarami są koledzy i koleżanki z klasy, Najczęściej ofiarami są koledzy i koleżanki z klasy, 
znajomi.



Ofiara cyberprzemocy - kim jest?
Potencjalnie  
KAŻDY Z NAS, W KAŻDYM MIEJSCU I O KAŻDEJ 

PORZE. 



Ofiara cyberprzemocy – co się z nią 
dzieje?

• Pragnie by sprawcy zostali powstrzymani a czas cofnięty do 
momentu sprzed krzywdzenia.

• Upublicznienie upokorzenia wywołuje pragnienie zniknięcia.

• Obniżony nastrój, depresja, problemy z koncentracją, lęk oraz 
poczucie bezradności.

• Zawężenie sytuacyjne prowadzi do myśli i prób samobójczych.



Uwarunkowania środowiskowe 
cyberprzemocy
Stała, nieograniczona, anonimowa dostępność do 
ofiary online.

Lekceważenie, brak reakcji środowiska (w tym Lekceważenie, brak reakcji środowiska (w tym 
dorosłych).

Mechanizm zobojętnienia na zjawisko przemocy w 
sieci – wszechobecność  „hejtów”.

Mechanizm modelowania.



Uwarunkowania środowiskowe 
cyberprzemocy
Rola świadków  jako ważnych  moderatorów w procesie 

agresji rówieśniczej
• toksyczna, gdy wzmacniają działania sprawcy –

namawiają ale też powielają, przesyłają przemocowe 
materiały;materiały;

• terapeutyczną, gdy stają w obronie ofiary – nie publikują, 
nie powielają, usuwają kompromitujących materiały.



Przeciwdziałanie cyberprzemocy
Nie jest możliwe zatrzymanie rozwoju mediów 
elektronicznych.

Cyberprzemoc mogą ograniczyć tylko ludzie.Cyberprzemoc mogą ograniczyć tylko ludzie.



Przeciwdziałanie cyberprzemocy
Dokonywanie wyboru, to sprawa moralnej 
odpowiedzialności w mediach interaktywnych 
Nieprzesyłanie lub niepublikowanie, a właśnie usuwanie 
kompromitujących materiałów można uznać za przejaw 
decyzji przeciw uczestniczeniu w procesie cyberprzemocydecyzji przeciw uczestniczeniu w procesie cyberprzemocy



Przeciwdziałanie cyberprzemocy

Cyberprzemoc toczy się w przestrzeni wirtualnej, nie w 
szkole.

Nauczyciel powinien reagować czy też nie?Nauczyciel powinien reagować czy też nie?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


