
 

JAKIE DZIAŁANIA POWINIEN PODJĄĆ RODZIC, GDY JEGO 
DZIECKO DOŚWIADCZYŁO CYBERPRZEMOCY? 

 

Czym jest cyberprzemoc? 

Cyberprzemoc w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc 
rówieśnicza. Występuje przy użyciu Internetu i telefonów komórkowych. 
Aktualnie cyberprzemoc jest jednym z poważniejszych i bardziej powszechnych 
zagrożeń, z jakimi mogą zmierzyć się dzieci i młodzież. Zachowania takie są 
najczęściej wymierzone w osoby o słabszym charakterze i przemoc ta jest 
wymierzana intencjonalne.  

Cyberprzemoc w przeważającej mierze przyjmuje formę słowną np. poprzez 
dodawanie komentarzy, memów czy publikowanie nagrań video. Oprócz tych 
najczęściej występujących form, cyberprzemoc może przybrać postać rzadszą np. 
polegać na wykluczeniu z grupy, manipulowaniu czy nienawiązywaniu relacji. 
Badacze, którzy specjalizują się w tej tematyce stwierdzają, że cyberprzemoc jest 
inną formą przemocy rówieśniczej, czyli czegoś, co było znane od pokoleń.  

Są jednak pewne cechy, które powodują, że w sieci potencjalni agresorzy są 
bardziej aktywni: 

Ø Po pierwsze mogą działać anonimowo, co daje im dużo większą śmiałość, 

Ø Po drugie mogą spreparować nienawistną treść „na spokojnie”, bez 
potrzeby reagowania na bieżąco, jak jest np. w przypadku rozmowy 
osobistej czy wideo 

Ø Po trzecie mogą działać w dowolnym czasie, a ofiara nie ma możliwości 
ucieczki, jak jest w przypadku osobistych kontaktów – jej profil cały czas 
jest dostępny w sieci. 

Jakie są formy cyberprzemocy? 

Ø publikowanie poniżających filmów lub zdjęć; 

Ø publikowanie ośmieszających, wulgarnych, komentarzy i postów; 

Ø włamania na konta serwisów społecznościowych; 

Ø podszywanie się pod inne osoby; 



Ø wykluczanie z ineternetowych społeczności 

Czym jest hejt? 

Hejt jest również jedną z form cyberprzemocy. Polega on na umieszczeniu 
najczęściej negatywnego komentarza, obrazka, filmu czy udostępnieniu takiej 
treści.  

Co zrobić, gdy Twoje dziecko doświadczy cyberprzemocy? 

1. Jeśli Twoje dziecko doświadczy cyberprzemocy, należy z nim 
porozmawiać i udzielić mu wsparcia.  

2. Konieczną i niezbędną rzeczą jest zabezpieczenie wszystkich dowodów 
cyberprzemocy. 

3. Jeśli akt cyberprzemocy nadal jest dostępny w sieci i nie został usunięty, 
należy zwrócić się do administratora serwisu z prośbą o usunięcie 
nienawistnych treści i zablokowanie osoby atakującej. Większość 
serwisów oferuje specjalny formularz, poprzez który można uruchomić tą 
procedurę. 

4. Jeśli uda się ustalić sprawcę i jest nią np. uczeń z innej klasy, można 
poinformować tej sytuacji szkołę i wychowawcę oraz rodziców. 

5. Jeśli podjęty akt cyberprzemocy wyczerpuje znamiona przestępstwa, o 
zdarzeniu należy poinformować policję.  

 


