
Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyberprzemocy? 

 

 

Agresja i przemoc rówieśnicza zmieniły swoje oblicze, przenosząc się do przestrzeni 

wirtualnej. Powszechność tego zjawiska powoduje, że wśród użytkowników Internetu 

panuje coraz większe znieczulenie na tego typu zachowania, skutkujące niestety 

cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji i  obojętnością. 

 

Cyberprzemoc to prześladowanie, zastraszanie, brutalne wyśmiewanie, dosadne 

obrażanie, znieważanie nękanie oraz grożenie z wykorzystaniem nowoczesnych 

multimediów: Internetu, komputera i telefonów komórkowych. 

Często zdarza się, że cyberprzemoc prowadzi do depresji, stanów lękowych                       

a nawet prób samobójczych.  Do cyberprzemocy sprawcy wykorzystują najczęściej: 

e-mail, esemesy, czaty, komunikatory internetowe, strony WWW, blogi czy serwisy 

społecznościowe. 

Dziecko spotyka cyberprzemoc, gdy: 

- jest prześladowane złośliwymi czy obraźliwymi esemesami; 

- jest dręczone poprzez komunikatory sieciowe (np. czaty, Gadu – Gadu); 

- jest prowokowane lub atakowane przez Internet; 

- jest izolowane w grupach i na portalach społecznościowych; 

- bez jego zgody ktoś rozsyła kompromitujące filmy lub zdjęcia dziecka; 

- ktoś bez zgody dziecka upublicznia prywatne materiały (np. rozmowy, listy, zdjęcia, 

filmy, wstydliwe wypowiedzi). 

Tylko 39 % rodziców korzysta z narzędzi do kontroli domowych komputerów! 

Tymczasem już 1/3 młodych użytkowników Internetu doświadcza cyberprzemocy 

(np. otrzymywanie esemesów, wiadomości na Messengerze z pogróżkami itp.). 

Możecie Państwo przeciwdziałać! 

-  Możecie mieć większą rodzicielską kontrolę domowych multimediów, instalując np. 

darmowe oprogramowanie dla rodziców. 

- Uczcie Państwo Wasze dzieci jak bezpiecznie korzystać z Internetu, telefonu, 

komputera czy tabletu. 

- Rozmawiajcie z dziećmi, jakie strony internetowe odwiedzają. Zapytajcie Państwo 

dzieci, dlaczego lubią te serwisy. Sprawdźcie Państwo czy nie ma tam obraźliwych 

komentarzy. 



- Wytłumaczcie swoim dzieciom, że w Internecie nikt nie jest anonimowy ani 

bezkarny (nawet jeśli podpisuje się tylko pseudonimem). 

- Proszę wytłumaczyć swoim dzieciom, dlaczego zjawisko cyberprzemocy jest 

groźne i złe oraz że nigdy nie należy go stosować. 

- Należy uświadomić dzieci, że o każdym zdarzeniu cyberprzemocy powinny 

informować dorosłych. 

 

Dlaczego ofiary cyberprzemocy zwykle milczą? 

 Boją się pogorszenia sytuacji. 

 Są szantażowane. 

 Wstydzą się i mają poczucie winy. 

 Obawiają się, że dorośli nie zrozumieją sytuacji. 

 Nie wiedzą, do kogo udać się po pomoc. 

 

Gdy dziecko jest zastraszane lub wyśmiewane to: 

 Należy zebrać jak najwięcej dowodów cyberprzemocy (e-maile, esemesy, 

komentarze, grafiki, filmy itp.). 

 Należy udzielić dziecku wsparcia, okazać mu ciepło i miłość; 

 Skontaktować dziecko ze specjalistą (np. psychologiem lub pedagogiem                     

w szkole); 

 Należy powiadomić szkołę. Wspólnie z dyrektorem i pedagogiem ustalić, co 

należy w tej sytuacji zrobić. 

 Mając dowody cyberprzemocy należy powiadomić policję. 

 

 

 


