
Materiały dla uczniów odnośnie przemocy rówieśniczej w Internecie 

 
W dobie pandemii, dzieci spędzają więcej czasu online i w związku z tym narażone są 

na szkodliwe zjawiska w internecie. 

Drodzy uczniowie pamiętajcie, że zachowania takie  jak wykluczanie innych, wyśmiewanie, 

podszywanie się pod kogoś, przerabianie zdjęć są przemocą rówieśniczą i grożą za nie 

konsekwencje prawne. Jeżeli jesteście ofiarami takich zachowań albo świadkami – to bardzo 

ważne, żeby poinformować o tym rodzica, nauczyciela/kę albo inną zaufaną osobę dorosłą. 

Możesz skorzystać ze wsparcia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.  To 

bezpłatny numer, pod który można zadzwonić, albo napisać – informacje na stronie 116111.pl 

 

Na co warto zwrócić uwagę korzystając z Internetu 

 

W sieci podobnie jak w życiu, spotykamy różnych ludzi, niektórzy maja dobre zamiary, a inni 

mogą chcieć nas skrzywdzić. W rzeczywistym świecie spotykając drugą osobę widzimy jak 

wygląda, ile ma lat. W sieci nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. 

 

Sytuacje w sieci, które mogą Cię zaniepokoić: 

 

 kiedy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane np. imię, nazwisko, adres, 

 kiedy ktoś namawia Cię do wysłania swoich zdjęć, 

 kiedy ktoś prosi Cię o podanie Twoich haseł dostępu np. do poczty e-mail lub portali 

społecznościowych, 

 kiedy ktoś próbuje rozmawiać z Tobą na tematy intymne. 

 

Jak należy postąpić, kiedy podejrzewasz, że ktoś ma wobec Ciebie złe zamiary: 

 

 natychmiast przerwij kontakt z tą osobą, 

 nie kasuj waszej korespondencji np. e-maili, rozmów w komunikatorze (gdyby była 

taka potrzeba, mogą one pomóc np. w znalezieniu takiej osoby), 

 postaraj się przypomnieć sobie co wiesz o tej osobie, 

 porozmawiaj o tej sytuacji z kimś dorosłym np. rodzicami  

 możesz skorzystać ze wsparcia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.  To 

bezpłatny numer, pod który można zadzwonić, albo napisać – informacje na stronie 

116111.pl. 

Cyberprzemoc 

 

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, 

które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu lub telefonów komórkowych. 



Cyberprzemoc to takie zachowania jak: 

 ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy poniżanie kogoś za pomocą Internetu 

lub telefonów komórkowych. 

 podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, 

wiadomościach e-mail, komunikatorach. 

 włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto 

komunikatora podczas lekcji on-line) 

 publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć bez czyjejś zgody, albo informacji, które 

kogoś ośmieszają 

 tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów. 

 pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych. 

 

Jeżeli doświadczasz cyberprzemocy: 

 powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej (rodzicom, nauczycielom) 

 postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego 

zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań. 

 zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy- nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na 

czatach lub komunikatorach. 

 jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW., zrób zrzut ekranu lub poproś rodzica 

aby to zrobił. Wtedy zachowasz to co widzisz. Pamiętaj aby zapisać plik lub zdjęcie w 

telefonie lub na komputerze. 

 możesz skorzystać ze wsparcia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.  To 

bezpłatny numer, pod który można zadzwonić, albo napisać – informacje na stronie 

116111.pl. 

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy: 

 nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości 

 pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego (rodzica, 

nauczyciela) o jej sytuacji. 

 

Nieuprawniony dostęp 

Zdarza się, że ktoś bez naszej wiedzy i zgody próbuje uzyskać dostęp do naszego komputera, 

konta, profilu czy bloga. Często chce w ten sposób uzyskać i przejąć informacje, które 

publikujemy lub przechowujemy. 

 

Kradzież danych polega na wyciąganiu pewnych informacji (m.in. danych osobowych) od 

konkretnej osoby, przez osoby niepowołane (które nie mają na to pozwolenia). 

 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby. Daną osobową będzie, więc każda informacja, pozwalająca na 

ustalenie tożsamości osoby nawet pośrednio, poprzez inne posiadane informacje. Daną 



osobową będzie mógł stanowić np.: imię i nazwisko, adres domowy, adres IP komputera, 

zdjęcie, adres e-mail; jeśli przy ich pomocy możemy ustalić kim jest dana osoba. 

Skradzione dane wywołują wiele zamieszania. Problemem może być wtedy nie tylko spam 

(niezamawiana poczta - np. reklama kosiarek do trawy), ale także ktoś może się pod nas 

również podszywać. Udając nas, taka osoba może np. dokonywać zakupów na nasze 

konto. 

Jak się chronić? 

 

Jest kilka zasad bezpieczeństwa, których należy  przestrzegać: 

 

 nie podawaj  nikomu danych (chyba, że są wymagane przy rejestracji - wtedy tylko w 

sprawdzonych serwisach publicznych) 

 gdy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane - NIE ODPOWIADAJ; najlepiej skończyć taką 

rozmowę 

 jeżeli nie musisz, NIE UMIESZCZAJ ważnych danych na komputerze podłączonym 

do sieci 

 BĄDŹ OSTROŻNA/Y w nowych miejscach w sieci - nie wiadomo jak działają - 

sprawdzić jaki jest regulamin miejsca oraz czy możliwy jest kontakt z administracją 

 dbaj cały czas o odpowiednią ochronę swojego komputera, poproś osoby dorosłe aby -

 ZAINSTALOWAŁY PROGRAM ANTYWIRUSOWY i WŁĄCZYŁY FIREWALL 

 (działający jak zapora nie dopuszczająca szkodliwych elementów) 

 AKTUALIZUJ PROGRAMY, z których korzystasz 

 BĄDŹ CZUJNA/Y- niezależnie od użytego zabezpieczenia nie mamy pewności czy 

będzie ono wystarczające. 

 

Jak nie stać się sprawcą agresji w Internecie: 

 

1. Zawsze publikując coś w Internecie lub rozsyłając coś jako żart, poświęć czas na 

zastanowienie się , czy wszystkie osoby, których to dotyczy, będą odbierać to tak samo. 

Zadaj sobie pytanie: czy, gdy coś podobnego ktoś opublikowałby na Twój temat to to też 

odebrałbyś jako żart? 

2. Uważaj na sytuacje, kiedy komunikując się z kimś przez Internet doświadczasz silnych 

emocji, np. jesteś na kogoś zdenerwowany, bo uważasz, że zrobił ci coś nieprzyjemnego 

w szkole czy cyberprzestrzeni. Bardzo łatwo w takiej sytuacji o impuls, który spowoduje, 

że opublikujesz czy prześlesz coś czego już nie będzie można wycofać. Warto wtedy 

odejść od komputera, ochłonąć i zastanowić się, czy naprawdę chcesz coś opublikować 

lub wysłać. W wielu sytuacjach zdarza się tak, że rezygnujemy z wcześniejszego 

pomysłu. 

3. Warto pomyśleć o innych. Kiedy widzisz, że koleżanka lub kolega działa nerwowo i 

chce komuś zrobić przykrość za pomocą Internetu możesz ja lub jego powstrzymać, 

porozmawiać z nimi lub zgłosić to osobie dorosłej, która to zrobi.  

4.Kiedy zdarzy się, że nie pomyślałeś i nieumyślnie zrobiłeś komuś coś przykrego 

komunikując się on-line zawsze warto przeprosić. Dla kogoś komu zrobiliśmy krzywdę 

bardzo ważne jest to, że nie zrobiliśmy tego celowo i że żałujemy tego co się stało. 

 

 

 

Jak być bezpiecznym w Internecie? 

 



W życiu codziennym dbamy o swoje bezpieczeństwo unikając np. rozmów z 

nieznajomymi na ulicy. Podobnie w sieci, aby być bezpiecznym, powinniśmy 

przestrzegać kilku ważnych zasad:  

 

Masz prawo do tego, aby: 

 przerwać kontakt (rozmowę, korespondencję), kiedy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane 

np. imię, nazwisko, adres, numer szkoły lub namawia do wysłania Twojego zdjęcia, 

 odmówić rozmowy na tematy intymne, 

 powiedzieć rodzicom lub innym zaufanym dorosłym, nauczycielom, kiedy ktoś 

poznany w sieci namawia Cię na spotkanie w świecie realnym. 

 

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w Internecie: 

 używaj nicku/pseudonimu zamiast imienia i nazwiska, 

 bądź ostrożny przy wysyłaniu i zamieszczaniu w sieci swoich zdjęć – nigdy nie wiesz, 

co dalej się z nimi stanie, 

 nie rozmawiaj z osobami z sieci na tematy intymne, 

 nie podawaj nikomu swoich loginów i haseł – ktoś inny podając się za Ciebie może np. 

wysyłać Twoim znajomym przykre wiadomości, 

 używaj trudnych do odgadnięcia haseł np. składających się ze słowa i cyfr, 

pamiętaj, aby wylogować się z poczty e-mail lub portalu społecznościowego, kiedy skończysz 

z nich korzystać. 

Na podstawie materiałów zawartych na stronie www. 116111.pl. 

                                                                                    Sporządziła: Agnieszka Słoka-Stróżyńska 
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