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WSTĘP 
 
 
 

Jednym z podstawowych praw człowieka – a więc i ucznia – jest prawo do życia w poczuciu 

bezpieczeństwa, także w szkole, prawo do życia bez upokorzeń i ciągłych represji ze strony otoczenia. 

Żaden uczeń nie powinien iść do szkoły z uczuciem strachu przed prześladowaniami  i upokorzeniami, 

a żadni rodzice nie powinni obawiać się, że ich dziecko stanie się obiektem dyskryminacji. 

Dan Olweus 

 

 

 

W dzisiejszym świecie Internet  jest tak powszechny, jak jakiś czas temu popularna była 

telewizja czy też radio. Niestety, o ile z jednej strony jest on wielkim dobrodziejstwem, o tyle z drugiej 

niesie sobą rozmaite zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc (cyberbullying).   

Cyberprzemoc to inaczej  wszelkie formy dysfunkcyjnego wykorzystania  mediów elektronicznych, 

które mają na celu krzywdzenie innych. 

Może ona przybierać różne formy: 

- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, 

- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, 

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają 

lub ośmieszają, 

- podszywanie się pod kogoś w Sieci. 

 

Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom 

umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy  mają wrażenie, że są aninimowi, co pobudza i 

zachęca ich do działania. Z perspektywy osoby dorosłej  część działań tego typu jest co najwyżej 

denerwująca i  irytująca, dla dziecka mogą być osobistą tragedią.  

Wrzucony do sieci film lub zdjęcie, pojawiające się złośliwe komentarze znajomych i nieznajomych, 

lęk, że wszyscy już film widzieli,  że jest oglądany przez kolejne osoby, nieudane próby usunięcia go z 

sieci – wszystko to rodzi u dziecka negatywne emocje, poczucie bezradności, strachu, w skrajnych 

przypadkach może prowadzić nawet do prób samobójczych.  

 

Cechą charakterystyczną cyberprzemocy, która wyróżnia ją od przemocy tradycyjnej, jest jej ciągłość 

trwania. Cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, przenosi się na szkolne życie 

dziecka. Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się następnych 

ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często czuje się 

osamotnione. 

 

Należy pamiętać, że cyberprzemoc to nie tylko ofiary, ale również sprawcy, którymi bardzo często są 

właśnie młodzi internauci. Niezwykle ważna jest więc świadomość możliwych konsekwencji - również 

prawnych - takich działań oraz podkreślanie wagi poszanowania nie tylko własnej, ale i cudzej 

prywatności. 

 



 
Informator ten powstał w celu przedstawienia materiałów z danej tematyki,  znajdujących się w 

zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.  Mogą być one przydatne 

nauczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy zetknęli się lub nie z cyberprzemocą. 

Wybór przedstawionych pozycji książkowych uzupełniony został artykułami z czasopism i materiałami 

audiowizualnymi oraz krótkim wykazem stron internetowych. 

 
Zapraszam do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z przedstawionymi materiałami. 
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