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WstÚp
Przemoc rówieĂnicza z uĝyciem mediów elektronicznych staïa siÚ w ostatnich latach powaĝnÈ kwestiÈ spoïecznÈ. Wyniki badañ pokazujÈ, ĝe przemocy w sieci doĂwiadcza ponad
poïowa dzieci w Polsce! Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, ĝe nawet
pozornie bïahe akty cyberprzemocy stanowiÈ dla ich ofiar powaĝny problem, z którym czÚsto nie potrafiÈ sobie poradziÊ. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkóï.
W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z uĝyciem telefonów
komórkowych lub Internetu. Coraz czÚĂciej teĝ „tradycyjne” konflikty rówieĂnicze ze szkoïy
przenoszÈ siÚ do sieci. KontaktujÈc siÚ z nauczycielami w ramach dziaïañ Fundacji Dzieci
Niczyje (FDN), coraz czÚĂciej spotykamy siÚ z pytaniami, jak szkoïa moĝe skutecznie przeciwdziaïaÊ problemowi cyberprzemocy. W niniejszym poradniku, wspólnie z zaproszonymi
do wspóïpracy profesjonalistami, staramy siÚ udzieliÊ na to pytanie odpowiedzi.
Poradnik rozpoczyna tekst charakteryzujÈcy problem przemocy rówieĂniczej w sieci.
Artykuïy w drugiej czÚĂci poradnika poĂwiÚcone sÈ praktycznym rozwiÈzaniom na rzecz
przeciwdziaïania cyberprzemocy w szkole. Specjalistki z Centrum Metodycznej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej (Anna Borkowska, Dorota Macander) opisujÈ w swoim
artykule zaïoĝenia szkolnego systemu zapobiegania cyberprzemocy wraz ze szczegóïowÈ
procedurÈ reagowania za przypadki przemocy rówieĂniczej wĂród uczniów. Tekst Dariusza
Stacheckiego, doĂwiadczonego nauczyciela informatyki z gimnazjum w Nowym TomyĂlu, poĂwiÚcony jest standardom bezpieczeñstwa szkolnej infrastruktury informatycznej.
Ostatni artykuï w tej czÚĂci poradnika, autorstwa Julii Barliñskiej z FDN, dotyczy edukacji
na rzecz bezpieczeñstwa dzieci online. Autorka charakteryzuje w nim bogatÈ ofertÚ edukacyjnÈ fundacyjnego programu Dziecko w Sieci.
W kolejnej czÚĂÊ poradnika specjalistki z FDN opisujÈ prawne i psychologiczne aspekty
zjawiska przemocy rówieĂniczej w sieci. Justyna Podlewska oraz Weronika Sobierajska
przedstawiajÈ analizÚ przepisów prawnych chroniÈcych ofiary przemocy w sieci i praktyczne informacje, jak z nich korzystaÊ. Katarzyna Fenik omawia podstawowe aspekty psychologiczne problemu. Obydwa artykuïy ilustrowane sÈ przykïadami zgïoszeñ do Helpline.org.pl
– programu FDN i Fundacji Orange ĂwiadczÈcego pomoc w przypadkach przemocy wobec
dzieci w Internecie. Kwestie podïoĝa zachowañ agresywnych w sieci rozwija w swoim tekĂcie Julia Barliñska.
W aneksie do poradnika (czÚĂÊ IV) znajdziecie Pañstwo miÚdzy innymi scenariusz zajÚÊ
edukacyjnych Stop cyberprzemocy oraz inne materiaïy przydatne do prowadzenia dziaïañ
na rzecz zapobiegania cyberprzemocy w szkole.
Mam nadziejÚ, ĝe lektura poradnika Jak reagowaÊ na cyberprzemoc pozwoli Pañstwu
zorientowaÊ siÚ w problematyce cyberprzemocy i zainicjuje lub udoskonali wdraĝanie
w szkole systemowych rozwiÈzañ na rzecz zapobiegania temu problemowi. Jeĝeli kiedykolwiek bÚdziecie Pañstwo potrzebowali specjalistycznej konsultacji w tym zakresie, polecam
kontakt z konsultantami Hepline.org.pl pod numerem telefonu 0 800 100 100. Zapraszam
równieĝ do odwiedzenia serwisu www.dzieckowsieci.pl, gdzie znajdziecie Pañstwo ofertÚ
edukacyjnÈ oraz wiele artykuïów i materiaïów multimedialnych dotyczÈcych problematyki
cyberprzemocy.
ukasz Wojtasik
Koordynator programu Dziecko w Sieci
Fundacji Dzieci Niczyje
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Powaĝne zagroĝenia dla mïodych internautów zazwyczaj kojarzone sÈ z problemem pedofilii lub innymi formami dziaïañ dorosïych przeciwko dzieciom. Kwestie
te nie tracÈ niestety na aktualnoĂci, jednak w ostatnim czasie, wraz z coraz wiÚkszÈ
dostÚpnoĂciÈ nowych mediów dla dzieci i coraz szerszÈ gamÈ moĝliwoĂci, jakie
media te oferujÈ, powaĝnym zagroĝeniem dla najmïodszych stajÈ siÚ równieĝ ich
rówieĂnicy. Problem okreĂlany terminem cyberbullying lub coraz popularniejszym
w Polsce terminem cyberprzemoc zauwaĝony zostaï zaledwie kilka lat temu, jednak
bardzo szybko uznany zostaï za istotnÈ kwestiÚ spoïecznÈ i przeciwdziaïanie mu
jest obecnie priorytetem wiÚkszoĂci programów edukacyjnych poĂwiÚconych bezpieczeñstwu dzieci w sieci.

Czym jest cyberprzemoc?
Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje siÚ jako przemoc z uĝyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to gïównie Internet oraz
telefony komórkowe. CzÚĂÊ definicji ogranicza stosowanie terminu cyberbullying
czy cyberprzemoc wyïÈcznie do przemocy rówieĂniczej, inne nie stawiajÈ ograniczeñ wiekowych, niewÈtpliwie jednak najczÚĂciej terminów tych uĝywa siÚ wïaĂnie w kontekĂcie przemocy wĂród najmïodszych. Podstawowe formy zjawiska to
nÚkanie, straszenie, szantaĝowanie z uĝyciem sieci, publikowanie lub rozsyïanie
oĂmieszajÈcych, kompromitujÈcych informacji, zdjÚÊ, filmów z uĝyciem sieci oraz
podszywanie siÚ w sieci pod kogoĂ wbrew jego woli. Do dziaïañ okreĂlanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane sÈ gïównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy spoïecznoĂciowe, grupy dyskusyjne,
serwisy SMS i MMS.
W odróĝnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowoĂci sprawcy. Ponadto na znaczeniu
traci klasycznie rozumiana „siïa”, mierzona cechami fizycznymi czy spoïecznymi,
a atutem sprawcy staje siÚ umiejÚtnoĂÊ wykorzystywania moĝliwoĂci, jakie dajÈ
media elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkoĂÊ rozpowszechniania materiaïów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostÚpnoĂÊ
w sieci sprawiajÈ, ĝe jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. KompromitujÈce
zdjÚcia, filmy czy informacje potrafiÈ zrobiÊ w Internecie bardzo szybkÈ „karierÚ”,
a ich usuniÚcie jest czÚsto praktycznie niemoĝliwe. DodatkowÈ uciÈĝliwoĂciÈ dla
ofiar cyberprzemocy jest staïe naraĝenie na atak, niezaleĝnie od miejsca czy pory
dnia lub nocy. KolejnÈ waĝnÈ cechÈ problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli spoïecznej tego typu zachowañ. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy
za poĂrednictwem mediów elektronicznych jest czÚsto trudna do zaobserwowania

6

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska
ukasz Wojtasik

przez rodziców czy nauczycieli, szczególnie jeĝeli majÈ ograniczonÈ wiedzÚ i doĂwiadczenia zwiÈzane z korzystaniem z mediów elektronicznych.

Historia problemu
Pierwsze doniesienia medialne dotyczÈce zjawiska przemocy rówieĂniczej w sieci
pojawiïy siÚ na poczÈtku lat dwutysiÚcznych. Byïy to m.in. przypadek japoñskiego
ucznia nagranego w krÚpujÈcej sytuacji w szatni szkolnej kamerÈ w telefonie komórkowym; sprawa zdjÚcia amerykañskiej uczennicy, której fotografia przerobiona zostaïa na zdjÚcie pornograficzne; czy gïoĂna historia filmu, w którym chïopiec z Kanady
nieporadnie odgrywa scenÚ walki z filmu „Gwiezdne Wojny”. Wszystkie te przypadki
zyskaïy rozgïos wïaĂnie dlatego, ĝe upublicznione materiaïy zrobiïy w sieci bardzo
szybkÈ „karierÚ”, a ofiary poniosïy bardzo powaĝne konsekwencje. W opracowaniach
dotyczÈcych poczÈtków problemu cyberprzemocy najczÚĂciej przytaczany jest ostatni z wymienionych wyĝej przypadków. Film z udziaïem kanadyjskiego ucznia nazwanego przez internautów „Star War Kid” zdobyï w sieci olbrzymiÈ popularnoĂÊ przez
dïugi czas pozostajÈc, obok filmów z udziaïem Paris Hilton, najczÚĂciej pobieranym
plikiem filmowym z Internetu. Jego bohater po zaïamaniu nerwowym wraz z rodzinÈ
zmieniï miejsce zamieszkania i przez kilka lat pozostawaï pod ĂcisïÈ opiekÈ psychiatrycznÈ. Z czasem media coraz czÚĂciej przytaczaïy historie przemocy rówieĂniczej w
sieci, koñczÈce siÚ próbami samobójczymi lub nawet samobójstwami. Badania socjologiczne pokazaïy natomiast, ĝe problem cyberprzemocy to nie tylko jednostkowe
spektakularne przypadki, ale codzienne zjawisko wĂród dzieci i mïodzieĝy, którego
skala, w zaleĝnoĂci od przyjÚtej definicji problemu i metody badawczej, dotyczy od
20% do nawet ponad poïowy dzieci i mïodzieĝy.
W Polsce gïoĂno o problemie przemocy rówieĂniczej z uĝyciem mediów elektronicznych zrobiïo siÚ wraz z historiÈ gdañskiej gimnazjalistki, która popeïniïa samobójstwo w efekcie przemocy doznanej ze strony rówieĂników. W historii waĝnÈ rolÚ
odegraïo nagranie kamerÈ w telefonie komórkowym aktu krzywdzenia dziewczyny.
Domniemywano, ĝe groěba upublicznienia zarejestrowanego filmu przyczyniïa siÚ
do tragicznego finaïu tej historii.
W ostatnim czasie coraz czÚĂciej media przytaczajÈ powaĝne przypadki cyberprzemocy. Podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce badania pokazujÈ, ĝe przypadki medialne to jedynie maïy wycinek powszechnie wystÚpujÈcego zjawiska.

Skala problemu
W Polsce problem przemocy rówieĂniczej w sieci rozpoznany zostaï na poczÈtku
2007 r. przez FundacjÚ Dzieci Niczyje i firmÚ badawczÈ Gemius S.A. W toku badañ
Przemoc rówieĂnicza a media elektroniczne1 dzieci pytane byïy o doĂwiadczenia nastÚpujÈcych sytuacji:
Ö przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poniĝanie, oĂmieszanie,
straszenie, szantaĝ),
Ö rejestrowanie filmów i zdjÚÊ wbrew woli dziecka,
1

Badanie on-line Przemoc rówieĂnicza a media elektroniczne styczeñ 2007 FDN, Gemius S.A., N=891
internautów w wieku 12–17 lat.
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Ö publikowanie w sieci filmów, zdjÚÊ i informacji oĂmieszajÈcych dziecko,
Ö podszywanie siÚ w sieci pod dziecko.
Respondenci pytani byli równieĝ o ich odczucia i reakcjÚ w danej sytuacji oraz
proszeni o próbÚ okreĂlenia sprawcy zdarzenia.

Przemoc werbalna
Aĝ 52% internautów w wieku 12–17 lat przyznaïo, ĝe za poĂrednictwem Internetu
lub telefonii komórkowej miaïo do czynienia z przemocÈ werbalnÈ – niemal poïowa
badanych doĂwiadczyïa wulgarnego wyzywania (47%), co piÈty poniĝania, oĂmieszania i upokarzania (21%), a co szósty straszenia i szantaĝowania (16%). Najbardziej negatywne reakcje towarzyszÈ przypadkom poniĝania – zdenerwowanie (59%),
strach (18%) lub wstyd (13%). Jedynie 30% dzieci deklaruje, ĝe taka sytuacja nie robi
na nich ĝadnego wraĝenia. Jedynie nieznacznie niĝszy poziom negatywnych emocji
towarzyszy sytuacjom straszenia i szantaĝu w sieci. Mimo to blisko poïowa dzieci
nie informuje nikogo o takich przypadkach. Jedynie co dziesiÈte dziecko zawiadamia o takich przypadkach swoich rodziców lub nauczyciela.

Filmy i zdjÚcia
Ponad poïowa nastoletnich internautów (57%) przyznaje, ĝe byïa przynajmniej
raz obiektem zdjÚÊ lub filmów wykonanych wbrew jej woli. WzglÚdnie rzadko (18%)
sytuacja taka jest zdarzeniem jednorazowym – w 2/5 przypadków (39%) zdarzenie
takie powtarzaïo siÚ. Zdecydowanie najczÚĂciej autorami takich zdjÚÊ sÈ rówieĂnicy – znajomi ze szkoïy (87%) lub spoza szkoïy (30%). Zdecydowana wiÚkszoĂÊ (80%)
„niechcianych obrazów” ma niegroěny z pozoru kontekst humorystyczny. Jednakĝe aĝ poïowa badanych (49%) deklaruje w takich sytuacjach wyraěnie negatywne
odczucia. Popularnymi motywami robienia zdjÚÊ/filmów sÈ: zïoĂliwoĂÊ (21%) oraz
popisywanie siÚ przed innymi (17%). Celem co ósmego zdjÚcia lub filmu jest oĂmieszanie bohatera (12%).
O sytuacjach niechcianych zdjÚÊ i filmów dzieci zazwyczaj nikogo nie informujÈ
(54%). Jeĝeli zdecydujÈ siÚ komuĂ opowiedzieÊ o takiej sytuacji, to sÈ to najczÚĂciej
rówieĂnicy (24%). Zdecydowanie rzadziej zawiadamiani sÈ rodzice (6%).

KompromitujÈce materiaïy
14% internautów w wieku 12–17 lat zgïasza przypadki publikowania w sieci
kompromitujÈcych ich materiaïów: informacji (9%) oraz zdjÚÊ lub filmów (5%).
W znaczÈcej wiÚkszoĂci sytuacje takie ograniczajÈ siÚ do pojedynczego lub kilkukrotnego zdarzenia (po 39% wskazañ). Sprawcami sÈ najczÚĂciej rówieĂnicy (ze
szkoïy: 59%, spoza szkoïy: 43%), znacznie rzadziej doroĂli (10%) czy teĝ znajomi
z Internetu (13%). W 15% przypadków informacje, zdjÚcia lub nagrania pochodziïy
od osób obcych lub nieujawniajÈcych swojej toĝsamoĂci. Pomimo stosunkowo
nieznacznej skali problemu, zasïuguje on na szczególnÈ uwagÚ ze wzglÚdu na
wysoki stopieñ negatywnych emocji, które towarzyszÈ ofiarom – zdenerwowanie
(66%), wstyd (33%) i strach (12%). Na tle innych form cyberprzemocy, przypadki pu-
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blikacji kompromitujÈcych materiaïów sÈ stosunkowo czÚsto zgïaszane osobom
dorosïym (rodzice: 13%, pedagodzy: 12%). Jedynie 27% ofiar nikogo nie informuje
o takich zdarzeniach.

Podszywanie siÚ
Blisko jedna trzecia dzieci doĂwiadczyïa w sieci sytuacji, w której ktoĂ siÚ pod nie
podszywaï. Przewaĝnie byïy to pojedyncze przypadki (19%), rzadziej z kilkukrotnymi
(8%) lub wielokrotnymi (2%) powtórzeniami. NajczÚĂciej podszywajÈcÈ siÚ osobÈ
byï rówieĂnik (ze szkoïy: 56%, spoza szkoïy: 22%); zdecydowanie rzadziej dorosïy
(5%) lub znajomy z Internetu (6%). Za aĝ co piÈty przypadek odpowiadaïy osoby
nieznajome (20%). Podszywanie siÚ jest zdecydowanie najbardziej irytujÈcym dziaïaniem spoĂród analizowanych. Aĝ 65% osób zareagowaïo w takich sytuacjach
zdenerwowaniem, tylko co czwarty respondent deklarowaï, ĝe nie wywarïo to na
nim ĝadnego wraĝenia (24%). PrzykroĂÊ sprawiïo to 14% poszkodowanym, a strach
wzbudziïo u 5% osób.

Przeciwdziaïanie cyberprzemocy
Dzieci zazwyczaj nie uĂwiadamiajÈ sobie jak krzywdzÈce mogÈ byÊ dziaïania podejmowane online, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem czÚsto
nie potrafiÈ sobie z nim poradziÊ. Dlatego bardzo waĝnÈ rolÚ w przeciwdziaïaniu cyberprzemocy peïni najbliĝsze otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmowaÊ dziaïania profilaktyczne oraz
szybko interweniowaÊ w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie,
ĝe dziecko jest ofiarÈ lub sprawcÈ przemocy w sieci.
Problem cyberprzemocy coraz czÚĂciej jest przedmiotem programów profilaktycznych i kampanii informacyjnych. W Polsce Fundacja Dzieci Niczyje realizuje
od stycznia 2008 r. kompleksowÈ akcjÚ spoïecznÈ Stop
Cyberprzemocy2, w ramach której prezentowane sÈ w mediach reklamy prasowe, telewizyjne i radiowe zwracajÈce uwagÚ dorosïych na specyfikÚ i skalÚ problemu cyberprzemocy oraz rolÚ rodziców w zapewnieniu dziecku
bezpieczeñstwa w sieci. Drugim waĝnym elementem akcji jest propozycja edukacyjna adresowana do uczniów
szkóï gimnazjalnych. Ze strony www.dzieckowsieci.pl
nauczyciele gimnazjalni mogÈ pobraÊ scenariusze lekcji
oraz krótki film prezentujÈcy przypadek cyberprzemocy
z perspektywy ofiary, sprawcy oraz Ăwiadka. Po prezentacji filmu nauczyciele prowadzÈ zajÚcia z czynnym udziaïem uczniów (dyskusja, praca w grupach), odwoïujÈc siÚ
do zaprezentowanej w filmie sytuacji oraz wypowiedzi
jego bohaterów.
2

Akcja Stop Cyberprzemocy realizowana jest przez FDN we wspóïpracy z FundacjÈ Orange w ramach
kampanii Dziecko w Sieci oraz programu Komisji Europejskiej Safer Internet Plus.
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W celu przeciwdziaïania problemowi cyberprzemocy i innym zagroĝeniom zwiÈzanym z korzystaniem przez dzieci z mediów elektronicznych w lutym 2007 r. w ramach kampanii Dziecko w Sieci powoïany zostaï projekt Helpline.org.pl. Pod adresem
www.helpline.org.pl oraz bezpïatnym numerem telefonu 0 800 100 100 mogÈ uzyskaÊ pomoc zarówno najmïodsi, jak i doroĂli (rodzice oraz profesjonaliĂci).
Badania opinii publicznej wskazujÈ na bardzo wysoki poziom zrozumienia wagi
problemu przemocy w sieci – akcjÚ Stop Cyberprzemocy za potrzebnÈ uznaje aĝ 98%
dorosïych Polaków3.

3

Polacy o kampanii Stop Cyberprzemocy, TNS OBOP dla FDN, czerwiec 2008.
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II. Szkolny system
zapobiegania i reagowania
na cyberprzemoc
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WstÚp
Zapewnienie uczniom bezpieczeñstwa w szkole jest waĝnym elementem organizacji pracy kaĝdej placówki oĂwiatowej. RolÚ szkoïy, zadania dyrektora i nauczycieli
w tym obszarze regulujÈ przepisy prawa oĂwiatowego, administracyjnego, cywilnego, karnego i pracy. Regulacje prawne w wiÚkszoĂci okreĂlajÈ ogólne zasady zapewnienia bezpieczeñstwa uczniów i odpowiedzialnoĂÊ prawnÈ pracowników szkoïy za
ich przestrzeganie. Nie przedstawiajÈ jednak systemu reagowania w konkretnych
sytuacjach zagroĝenia bezpieczeñstwa uczniów, czy szczegóïowych procedur postÚpowania.
Zjawisko cyberprzemocy jest jednym z zagroĝeñ, o którym warto pamiÚtaÊ, oraz
zdawaÊ sobie sprawÚ z jego zïoĝonoĂci i moĝliwoĂci wystÈpienia. Pojawia siÚ równieĝ potrzeba przygotowania i stosowania rozwiÈzañ organizacyjnych w tym obszarze, uwzglÚdniajÈcych potrzeby i realia szkolne.
Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjÚcia w szkole konkretnych
dziaïañ interwencyjnych. Aby interwencja byïa skuteczna, warto zadbaÊ o nastÚpujÈce sprawy:
1) wprowadziÊ dziaïania profilaktyczne w szkole, uĂwiadamiajÈce caïej spoïecznoĂci szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoïy) zasady korzystania i zagroĝenia pïynÈce z uĝytkowania róĝnych technologii komunikacyjnych;
2) opracowaÊ procedurÚ reagowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy;
3) podejmowaÊ interwencjÚ w kaĝdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia
cyberprzemocy (procedura nie bÚdzie wówczas tylko „martwym” zapisem
w dokumentach szkolnych).

Dziaïania profilaktyczne w szkole
Gïównym celem dziaïañ profilaktycznych szkoïy w zakresie przeciwdziaïania cyberprzemocy jest ograniczenie lub caïkowite wyeliminowanie zachowañ agresywno-przemocowych, realizowanych przy uĝyciu technologii komunikacyjnych w szkole
i poza niÈ, a takĝe zapobieganie powstawaniu tego rodzaju problemów.
Aby dziaïania te byïy efektywne, powinny opieraÊ siÚ na kilku kluczowych zasadach. Podstawowym warunkiem powodzenia kaĝdego programu zaradczego jest
stworzenie takiego Ărodowiska szkolnego, które charakteryzuje siÚ ciepïem, ĝyczliwym nastawieniem i zainteresowaniem ze strony dorosïych. Liczne badania wskazujÈ, iĝ integracja uczniów i tworzenie zwiÈzków opartych na przyjaěni, budowanie
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dobrych relacji nauczyciel-uczeñ jest waĝnym Ărodkiem prewencyjnym. Wytwarzanie pozytywnych wiÚzi i kreowanie przyjaznego, wspierajÈcego Ărodowiska szkolnego znaczÈco osïabia ryzyko przejawiania zachowañ agresywnych przez uczniów.
Zarazem jednak w szkole muszÈ istnieÊ wyraěnie wytyczone granice akceptowanych
zachowañ. Skuteczne zapobieganie dziaïaniom przemocowym jest moĝliwe tylko wtedy,
gdy w szkole funkcjonuje czytelny system norm wspóïĝycia spoïecznego i jasny system
konsekwencji w przypadku zïamania zasad. Wïadze szkolne powinny szczególnie wyraěnie przekazywaÊ zarówno uczniom, jak i ich rodzicom, iĝ zamierzajÈ reagowaÊ na wszelkie przejawy zachowañ przemocowych (a wiÚc takĝe cyberprzemoc) wĂród uczniów.
Fundamentalnym elementem kaĝdego programu majÈcego na celu ograniczenie zjawiska cyberprzemocy powinno byÊ równieĝ dostarczanie uczniom wiedzy i umiejÚtnoĂci
posïugiwania siÚ technologiÈ komunikacyjnÈ. UĂwiadamianie caïej spoïecznoĂci szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoïy) zagroĝeñ pïynÈcych z uĝytkowania Internetu i telefonii komórkowej, a jednoczeĂnie uczenie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych technologii jest waĝnych czynnikiem
w zapobieganiu cyberprzemocy. Uczniowie muszÈ wiedzieÊ, jak korzystaÊ z mediów, aby
nie staïy siÚ one narzÚdziem
agresji i przemocy rówieĂniczej oraz jakie mogÈ byÊ
konsekwencje ryzykownych
dziaïañ w sieci.
RolÈ szkoïy jest wiÚc prowadzenie edukacji uczniów
takĝe w tym obszarze, co
znajduje odzwierciedlenie
w nowej podstawie programowej ksztaïcenia ogólnego, która nakïada na szkoïy
obowiÈzek prowadzenia edukacji medialnej i profilaktyki
zachowañ ryzykownych w
Internecie (RozporzÈdzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy progra- © Lisa F. Young - Fotolia.com
mowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaïcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóï – DzU z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17).
PomocÈ dla nauczycieli i wychowawców moĝe staÊ siÚ coraz bogatsza oferta programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii.

Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy
Jednym z waĝnych zadañ szkoïy jest przygotowanie i stosowanie algorytmu interwencji w przypadku cyberprzemocy, uwzglÚdniajÈcego potrzeby i realia szkolne.
Proponowana poniĝej procedura zawiera zasady postÚpowania pracowników szkoïy w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy. Jest podpowiedziÈ, jak i kiedy nauczyciele
(dyrektor szkoïy) powinni reagowaÊ wobec ofiar, sprawców i Ăwiadków oraz w jaki
sposób wspóïpracowaÊ z rodzicami tych uczniów.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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Ujawnienie przypadku cyberprzemocy
Informacja o tym, ĝe w szkole miaïa miejsce cyberprzemoc, moĝe pochodziÊ z
róĝnych ěródeï. OsobÈ zgïaszajÈcÈ fakt przeĂladowania moĝe byÊ poszkodowany
uczeñ, jego rodzice lub inni uczniowie – Ăwiadkowie zdarzenia, nauczyciele.
Procedury postÚpowania przyjÚte w niektórych szkoïach dopuszczajÈ anonimowe zawiadamianie o aktach przemocy na terenie szkoïy, w tym takĝe faktu cyberprzemocy, np. proponujÈc uczniom korzystanie ze „skrzynki zaufania”, do której
mogÈ oni wrzucaÊ anonimowe informacje dotyczÈce przypadków przemocy.
Warunkiem powodzenia tego typu metod jest dobre zaplanowanie, przeprowadzenie dziaïañ przygotowawczych (uzyskanie akceptacji uczniów, uczulenie ich, ĝe
faïszywe informacje to równieĝ forma przemocy itd.), a nastÚpnie konsekwentne
reagowanie na zgïaszane problemy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko potraktowania „skrzynki” jako okazji do dobrej, choÊ maïo wybrednej zabawy, polegajÈcej
na wrzucaniu donosów i inwektyw pod adresem uczniów i nauczycieli.
Niezaleĝnie od tego, kto zgïasza przypadek cyberprzemocy, procedura interwencyjna powinna obejmowaÊ:
ľXG]LHOHQLHZVSDUFLDRILHU]HSU]HPRF\
ľ]DEH]SLHF]HQLHGRZRGöZLXVWDOHQLHRNROLF]QRĂFL]GDU]HQLD
ľwyciÈgniÚcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianÈ postawy ucznia.
Ustalenie okolicznoĂci zdarzenia
Wszystkie przypadki przemocy, a wiÚc takĝe przemocy z wykorzystaniem mediów
elektronicznych, powinny zostaÊ wïaĂciwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.
1. JeĂli wiedzÚ o zajĂciu posiada nauczyciel niebÚdÈcy wychowawcÈ, powinien przekazaÊ informacjÚ wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.
2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcÈ powinni dokonaÊ analizy zdarzenia i zaplanowaÊ dalsze postÚpowanie.
3. Do zadañ szkoïy naleĝy takĝe ustalenie okolicznoĂci zdarzenia i ewentualnych Ăwiadków.
4. Warto zadbaÊ o udziaï nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania toĝsamoĂci
sprawcy cyberprzemocy.
Zabezpieczenie dowodów
1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostaÊ zabezpieczone i zarejestrowane. Naleĝy zanotowaÊ datÚ i czas otrzymania materiaïu, treĂÊ wiadomoĂci oraz, jeĂli to moĝliwe, dane nadawcy (nazwÚ uĝytkownika, adres
e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której
pojawiïy siÚ szkodliwe treĂci czy profil.
2. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko uïatwi dalsze postÚpowanie dostawcy usïugi (odnalezienie sprawcy, usuniÚcie szkodliwych treĂci z serwisu), ale równieĝ stanowi materiaï, z którym powinny siÚ zapoznaÊ wszyst-
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kie zaangaĝowane w sprawÚ osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice,
a wreszcie policja, jeĂli doszïo do zïamania prawa.
3. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy
warto korzystaÊ z pomocy nauczyciela informatyki.
Jak moĝesz zarejestrowaÊ dowody cyberprzemocy?
ľ7HOHIRQNRPöUNRZ\
Nie kasuj wiadomoĂci. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na
pocztÚ gïosowÈ w pamiÚci telefonu.
ľ.RPXQLNDWRU\
Niektóre serwisy pozwalajÈ na zapisywanie rozmów. Moĝesz równieĝ np. skopiowaÊ rozmowÚ, wkleiÊ do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisaÊ i wydrukowaÊ.
ľ6WURQ\VHUZLVöZVSRïecznoĂciowych, www
Aby zachowaÊ kopiÚ materiaïu, który widzisz na ekranie, wciĂnij jednoczeĂnie
klawisze Control i Print Screen, a nastÚpnie wykonaj operacjÚ „Wklej” w dokumencie Word.
ľ&]DW
Podobnie jak w przypadku stron www, jeĂli chcesz zachowaÊ kopiÚ materiaïu,
który widzisz na ekranie, wciĂnij klawisze Control i Print Screen, a nastÚpnie
wykonaj operacjÚ „Wklej” w dokumencie Word. Moĝesz teĝ po prostu wydrukowaÊ interesujÈcÈ ciÚ stronÚ.
ľ(PDLO
Wydrukuj wiadomoĂÊ, przeĂlij jÈ do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje
siÚ ustaleniem okolicznoĂci zajĂcia. Zachowanie caïoĂci wiadomoĂci, a nie
tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, poniewaĝ zawiera informacje
o jej pochodzeniu.
Identyfikacja sprawcy
Mïodzi ludzie czÚsto majÈ zïudne przekonanie, iĝ nowe technologie zapewniajÈ im peïnÈ anonimowoĂÊ. Jak przekonujÈ specjaliĂci, istnieje wiele sposobów identyfikacji ěródïa cyberprzemocy. Osoby zajmujÈce siÚ ustalaniem
okolicznoĂci zajĂcia powinny mieÊ jednak ĂwiadomoĂÊ, iĝ znalezienie miejsca
pochodzenia materiaïu nie zawsze oznacza odnalezienie osoby, która jest za
zdarzenie odpowiedzialna.
1. Wielu sprawców cyberprzemocy posïuguje siÚ „skradzionÈ toĝsamoĂciÈ”,
wykorzystujÈc telefony innych uczniów, profile w serwisach spoïecznoĂciowych, ich konta pocztowe itp. do wysyïania wiadomoĂci bÈdě zamieszczania krzywdzÈcych materiaïöZ7UXGQRĂci z wykryciem „cyberagresora”
mogÈ pojawiÊ siÚ równieĝ w sytuacji, gdy materiaï przesyïany jest miÚdzy
telefonami komórkowymi drogÈ bezprzewodowÈ lub wiadomoĂci tekstowe
na telefon wysyïane sÈ z bramki internetowej.
2. Jak pokazuje praktyka, w wiÚkszoĂci przypadków identyfikacja agresora
nie jest zbyt trudna. Ofiary cyberprzemocy czÚsto potrafiÈ wskazaÊ sprawcÚ, którym najczÚĂciej okazuje siÚ byÊ kolega ze szkoïy, bÈdě przynajmniej
majÈ przypuszczenie, kto moĝe nim byÊ.

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

15

System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy
Anna Borkowska, Dorota Macander

Co moĝe pomóc w identyfikacji sprawcy?
1. ¥wiadkowie – inni uczniowie odwiedzajÈcy „obraěliwe” strony mogÈ posiadaÊ informacje na temat ich autora, mogÈ teĝ zidentyfikowaÊ numer telefonu komórkowego sprawcy, jeĂli nie jest on zastrzeĝony.
2. Kontakt z dostawcÈ usïugi internetowej – moĝe on nie tylko zablokowaÊ konto
agresora lub usunÈÊ szkodliwe treĂci, ale takĝe podaÊ dane sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie mogÈ byÊ jednak udostÚpniane osobom prywatnym. Aby
je pozyskaÊ, konieczny jest kontakt z policjÈ.
3. Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy jest zastrzeĝony – moĝe on podjÈÊ kroki w kierunku ustalenia
sprawcy, jeĂli otrzyma dane o dacie i godzinie rozmowy. Równieĝ w tym
przypadku operator moĝe udostÚpniÊ te dane tylko policji.
3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest moĝliwe, naleĝy skontaktowaÊ siÚ z dostawcÈ
usïugi w celu usuniÚcia z sieci kompromitujÈcych lub krzywdzÈcych materiaïów. Do podjÚcia takiego dziaïania zobowiÈzuje administratora serwisu art. 14
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ăwiadczeniu usïug drogÈ elektronicznÈ.
4. W przypadku, gdy zostaïo zïamane prawo, a toĝsamoĂci sprawcy nie udaïo siÚ,
ustaliÊ naleĝy bezwzglÚdnie skontaktowaÊ siÚ z policjÈ.
Dziaïania wobec sprawcy cyberprzemocy
Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoïy, pedagog szkolny peïniÈcy w szkole rolÚ koordynatora dziaïañ wychowawczych wobec uczniów
wymagajÈcych szczególnej uwagi powinien podjÈÊ dalsze dziaïania.
1. Rozmowa z uczniem-sprawcÈ przemocy o jego zachowaniu:
ľcelem rozmowy powinno byÊ ustalenie okolicznoĂci zajĂcia, wspólne
zastanowienie siÚ nad jego przyczynami i poszukanie rozwiÈzania sytuacji konfliktowej;
ľsprawca powinien otrzymaÊ jasny i zdecydowany komunikat
o tym, ĝe szkoïa nie akceptuje ĝadnych form przemocy;
ľnaleĝy omówiÊ z uczniem skutki jego postÚpowania i poinformowaÊ
o konsekwencjach regulaminowych, które zostanÈ wobec niego zastosowane;
ľsprawca powinien zostaÊ zobowiÈzany do zaprzestania swojego dziaïania i usuniÚcia z sieci szkodliwych materiaïów;
ľwaĝnym elementem rozmowy jest teĝ okreĂlenie sposobów zadoĂÊuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;
ľjeĂli w zdarzeniu braïa udziaï wiÚksza grupa uczniów, naleĝy rozmawiaÊ
z kaĝdym z nich z osobna, zaczynajÈc od lidera grupy;
ľQLHQDOHĝy konfrontowaÊ sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
2. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:
ľrodzice sprawcy powinni zostaÊ poinformowani o przebiegu zdarzenia
i zapoznani z materiaïem dowodowym, a takĝe z decyzjÈ w sprawie dalszego postÚpowania i podjÚtych przez szkoïÚ Ărodkach dyscyplinarnych
wobec ich dziecka;
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ľw miarÚ moĝliwoĂci naleĝy staraÊ siÚ pozyskaÊ rodziców do wspóïpracy
i ustaliÊ jej zasady;
ľwarto wspólnie z rodzicami opracowaÊ projekt kontraktu dla dziecka,
okreĂlajÈcego zobowiÈzania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoïy
oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjÚtych wymagañ i terminy
realizacji zadañ zawartych w umowie.
3. ObjÚcie sprawcy opiekÈ psychologiczno-pedagogicznÈ:
ľpraca ze sprawcÈ powinna zmierzaÊ w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy i postÚpowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych technologii;
ľjeĂli szkoïa posiada odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna moĝe
byÊ udzielona sprawcy na terenie szkoïy;
ľw uzasadnionym przypadku moĝna w toku interwencji zaproponowaÊ
uczniowi (za zgodÈ rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki
i udziaï w programie terapeutycznym.
Zastosowanie Ărodków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy
1. Cyberprzemoc powinna podlegaÊ sankcjom okreĂlonym w wewnÚtrznych przepisach szkoïy. Szkoïa moĝe tu stosowaÊ konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy. Warto jednak rozszerzyÊ
repertuar dostÚpnych Ărodków, np. o czasowy zakaz korzystania ze
szkolnej pracowni komputerowej w czasie wolnym i przynoszenia do
szkoïy akcesoriów elektronicznych (PSP, mp3) itp.
2. Naleĝy pamiÚtaÊ, iĝ celem sankcji wobec sprawcy jest:
ľzatrzymanie przemocy i zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa poszkodowanemu uczniowi;
ľwzbudzenie refleksji na temat swojego zachowania, zrozumienie krzywdy, jakÈ spowodowaï, i powstrzymanie przed podobnym zachowaniem
w przyszïoĂci;
ľpokazanie spoïecznoĂci szkolnej, ĝe cyberprzemoc nie bÚdzie tolerowana i ĝe szkoïa jest w stanie efektywnie zareagowaÊ w tego rodzaju
sytuacji.
3. PodejmujÈc decyzjÚ o rodzaju kary, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ:
ľrozmiar i rangÚ szkody – czy materiaï zostaï upubliczniony w sposób
pozwalajÈcy na dotarcie do niego wielu osobom (okreĂla to rozmiar
upokorzenia, jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofaÊ materiaï
z sieci itp.;
ľczas trwania przeĂladowania – czy byïo to dïugotrwaïe dziaïanie, czy
pojedynczy incydent;
ľĂwiadomoĂÊ popeïnianego czynu – czy dziaïanie byïo zaplanowane,
a sprawca byï Ăwiadomy, ĝe wyrzÈdza krzywdÚ koledze (niektóre akty
cyberprzemocy popeïniane sÈ nieĂwiadomie lub z niewielkÈ ĂwiadomoĂciÈ konsekwencji), jak wiele wysiïku wïoĝyï w ukrycie swojej toĝsamoĂci itp.;
ľmotywacjÚ sprawcy – naleĝy sprawdziÊ, czy dziaïanie sprawcy nie jest
dziaïaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doĂwiadczone przeĂladowanie;
ľURG]DMUR]SRZV]HFKQLDQHJRPDWHULDïu.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy
Ujawnienie przypadku
cyberprzemocy

Ustalenie okolicznoĂci
zdarzenia (rodzaj materiaïu,
sposób rozpowszechnienia,
ustalenie sprawcy, Ăwiadków
zdarzenia)

Zabezpieczenie
dowodów

Powiadomienie dyrektora,
pedagoga szkolnego

Analiza zdarzenia przy
wspóïudziale wychowawcy,
pedagoga i dyrektora
Gdy sprawcÈ jest uczeñ szkoïy

Gdy sprawca jest nieznany
Przerwanie
aktu
cyberprzemocy
(zawiadomienie
administratora
serwisu
w celu usuniÚcia
materiaïu)*

Powiadomienie
policji

Powiadomienie
policji i/lub sÈdu
rodzinnego

PodjÚcie czynnoĂci

Zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniowi-sprawcy

Powiadomienie
policji i/lub sÈdu
rodzinnego
ZobowiÈzanie
ucznia do
zaprzestania
takiego
postÚpowania
i usuniÚcia
materiaïów
z sieci
Zastosowanie
konsekwencji
regulaminowych

Powiadomienie
rodziców
lub opiekuna
prawnego
sprawcy
Powiadomienie
o dalszym
postÚpowaniu i
konsekwencjach
wobec dziecka.

Zawarcie
kontraktu

Monitoring
* Pomoc moĝna uzyskaÊ w Helpline.org.pl

DziaïDQLDZREHFRğDry cyberprzemocy
1. Wsparcie psychiczne
Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, RğDUD cyberprzemocy potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosïych. Musi takĝe wiedzieÊ,
ĝe szkoïa podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiÈzania problemu.
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Podczas rozmowy z uczniem – ofiarÈ cyberprzemocy:
ľ=DSHZQLMJRĝe dobrze zrobiï, mówiÈc Ci o tym, co siÚ staïo.
ľ3RZLHG]ĝe widzisz i rozumiesz, ĝe jest mu trudno ujawniÊ to, co go spotkaïo.
ľ3RZLHG]PXĝe nikt nie ma prawa tak siÚ zachowywaÊ wobec niego.
ľ=DSHZQLMJRĝe szkoïa nie toleruje ĝadnej formy przemocy i ĝe postarasz siÚ mu
pomóc, uruchamiajÈc odpowiednie procedury interwencyjne.
ľBÈdě uwaĝny na pozawerbalne przejawy uczuÊ dziecka – zaĝenowanie, skrÚpowanie, wstyd, lÚk, przeraĝenie, smutek, poczucie winy.
2. Porada
Uczeñ bÚdÈcy ofiarÈ cyberprzemocy powinien otrzymaÊ poradÚ, jak ma siÚ zachowaÊ, aby zapewniÊ sobie poczucie bezpieczeñstwa i nie doprowadziÊ do eskalacji przeĂladowania.
Poradě uczniowi, aby:
ľNie utrzymywaï kontaktu ze sprawcÈ, nie odpowiadaï na maile, telefony
itp.
ľNie kasowaï dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjÚÊ, filmów i przedstawiï je Tobie lub innej osobie dorosïej.
ľ=DVWDQRZLï siÚ nad zmianÈ swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianÈ adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itp.
ľJeĂli korzysta z komunikatora, to ustawiï go tak, ĝeby nikt spoza listy kontaktów nie mógï siÚ z nim poïÈczyÊ.
3. Monitoring
ľ3R ]DNRñczeniu interwencji warto monitorowaÊ sytuacjÚ ucznia
sprawdzajÈc, czy nie sÈ wobec niego podejmowane dalsze dziaïania
przemocowe bÈdě odwetowe ze strony sprawcy.
ľRodzice dziecka bÚdÈcego ofiarÈ cyberprzemocy powinni byÊ poinformowani o problemie i otrzymaÊ wsparcie i pomoc ze strony szkoïy.
W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiajÈ kroki, jakie
zostaïy podjÚte w celu wyjaĂnienia zajĂcia oraz zapewnienia bezpieczeñstwa poszkodowanemu uczniowi, a takĝe, jeĂli to wskazane, zaproponowaÊ rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga).
Ochrona Ăwiadków zgïaszajÈcych zdarzenie
3URIHVMRQDOQÈ opiekÈ naleĝy otoczyÊ takĝe Ăwiadków zdarzenia uczestniczÈcych
w ustalaniu przebiegu zajĂcia. Osoby podejmujÈce dziaïania interwencyjne muszÈ
mieÊ ĂwiadomoĂÊ skutków, jakie dziaïania te niosÈ nie tylko dla ofiar, ale i Ăwiadków zdarzeñ.
1. Waĝne jest, by w wyniku interwencji nie naraziÊ ich na zemstÚ i groěby
ze strony sprawcy. Osoba, której uczeñ zaufaï, informujÈc o jakimkolwiek akcie przemocy, a wiÚc takĝe cyberprzemocy, ma obowiÈzek postÚpowaÊ tak, by swoim zachowaniem i dziaïaniem nie naraziÊ Ăwiadka zgïaszajÈcego problem.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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2. PostÚpowanie interwencyjne wymaga od wyjaĂniajÈcego sprawÚ dyskrecji i poufnego postÚpowania. WystÚpowaniu w roli Ăwiadka czÚsto
towarzyszÈ dramatyczne przeĝycia – uczniowie bojÈ siÚ, ĝe sami równieĝ mogÈ staÊ siÚ obiektem przeĂladowañ, obawiajÈ siÚ etykiety „donosiciela”. Pedagog powinien wzbudziÊ swoim zachowaniem zaufanie
i poczucie bezpieczeñstwa u takiego ucznia oraz wykazaÊ dla niego
zrozumienie i empatiÚ.
3. Niedopuszczalne jest konfrontowanie Ăwiadka ze sprawcÈ, jako metody wyjaĂniania sprawy, czy ostentacyjne wywoïywanie go z lekcji celem zïoĝenia zeznañ, ze wzglÚdu na bezpieczeñstwo i nie naraĝanie go
na odwet ze strony agresora. Nie zadbanie o tego rodzaju podstawowe
zasady bezpieczeñstwa moĝe sprawiÊ, ĝe nastÚpnym razem uczeñ nie
podejmie dziaïañ na rzecz obrony sïabszych i pokrzywdzonych i nie
zgïosi zagraĝajÈcego zdarzenia.

Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy
Ujawnienie przypadku
cyberprzemocy
Rozmowa z ofiarÈ
cyberprzemocy (wsparcie,
porada)
Ujawnienie okolicznoĂci
zdarzenia (rodzaj materiaïu,
sposób rozpowszechniania,
ustalenie sprawców, Ăwiadków
zdarzenia)

Zabezpieczenie dowodów

Powiadomienie dyrektora,
pedagoga szkolnego

Analiza zdarzenia

Zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
poszkodowanemu uczniowi

Monitorowanie
sytuacji ucznia

Poinformowanie rodziców
poszkodowanego ucznia o
zdarzeniu, o dziaïaniach szkoïy,
porada i pomoc

Powiadomienie policji i/lub
sÈdu rodzinnego*

Wykonanie czynnoĂci
procesowych z udziaïem
poszkodowanego

* Szkoïa jest zobowiÈzana do powiadomienia policji i/lub sÈdu rodzinnego w przypadku przestÚpstw
Ăciganych z urzÚdu.
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Jak zachowaÊ siÚ wobec Ăwiadka zgïaszajÈcego cyberprzemoc:
1. Powiedz, ĝe dobrze zrobiï, zgïaszajÈc fakt przemocy.
2. Powiedz, ĝe wymagaïo to od niego wiele odwagi.
3. Zapewnij o swojej dyskrecji.
4. Nie ujawniaj jego danych, jeĂli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa zostaïa
zgïoszona na policjÚ).
5. Pod ĝadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcÈ.
6. Zadbaj o jego bezpieczeñstwo, nie upubliczniajÈc jego udziaïu w sprawie.
SporzÈdzenie dokumentacji z zajĂcia
1. Pedagog szkolny zobowiÈzany jest do sporzÈdzenia notatki sïuĝbowej
z rozmów ze sprawcÈ, poszkodowanym, ich rodzicami oraz Ăwiadkami zdarzenia. Dokument powinien zawieraÊ datÚ i miejsce rozmowy, personalia
osób biorÈcych w niej udziaï i opis ustalonego przebiegu wydarzeñ.
2. JeĂli rozmowa przebiegaïa w obecnoĂci Ăwiadka (np. wychowawcy), powinien on podpisaÊ notatkÚ po jej sporzÈdzeniu.
3. JeĂli zostaïy zabezpieczone dowody cyberprzemocy, naleĝy je równieĝ wïÈczyÊ do
dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).

Wspóïpraca szkoïy z policjÈ i sÈdem rodzinnym
Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoïy polega miÚdzy innymi na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami organów Ăcigania oraz z sÈdem rodzinnym.
WiÚkszoĂÊ przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sÈdu rodzinnego czy policji i powinna byÊ rozwiÈzywana przy uĝyciu dostÚpnych szkole Ărodków wychowawczych. IstniejÈ jednak sytuacje, gdy konieczne staje siÚ zgïoszenie
sprawy do sÈdu rodzinnego, a mianowicie:
1) jeĂli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiajÈ wspóïpracy lub nie stawiajÈ siÚ do szkoïy, a uczeñ nie zaniechaï dotychczasowego postÚpowania,
dyrektor szkoïy powinien pisemnie powiadomiÊ o zaistniaïej sytuacji sÈd
rodzinny, szczególnie jeĂli do szkoïy napïywajÈ informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;
2) gdy szkoïa wykorzysta wszystkie dostÚpne jej Ărodki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi poĝÈdanych rezultatów, dyrektor powinien zwróciÊ siÚ do sÈdu rodzinnego z wnioskiem
o podjÚcie odpowiednich Ărodków wynikajÈcych z Ustawy o postÚpowaniu
z nieletnimi.
W 2004 r. Rada Ministrów przyjÚïa Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Spoïecznemu i PrzestÚpczoĂci wĂród Dzieci i Mïodzieĝy, który zawiera miÚdzy
innymi moduï Procedury postÚpowania nauczycieli i metody wspóïpracy szkóï z policjÈ …, w którym przybliĝone zostaïy zadania szkoïy w tym zakresie i moĝliwoĂci jej
wspóïpracy z policjÈ, gdy uczeñ przejawia zachowania ĂwiadczÈce o demoralizacji
bÈdě popeïnia czyn karalny.
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Powaĝne przypadki cyberprzemocy przebiegajÈce z naruszeniem
prawa (np. groěby karalne, propozycje seksualne, publikowanie
nielegalnych treĂci itp.) powinny
zostaÊ bezwzglÚdnie zgïoszone na
policjÚ. Zgïoszenia dokonuje dyrektor szkoïy.
W placówkach oĂwiatowych wyznaczeni zostali koordynatorzy ds.
bezpieczeñstwa, którzy integrujÈ
dziaïania wszystkich podmiotów
szkolnych i wspóïpracujÈ równieĝ,
obok dyrektora placówki, z policjÈ (Uchwaïa Rady Ministrów nr
186/2006 w sprawie dziaïalnoĂci
© ABC photos – Fotolia.com administracji rzÈdowej przeciwko przemocy w szkoïach i placówkach). Pracownicy szkoïy wyznaczeni do wspóïpracy
z policjÈ, specjaliĂci ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustaliÊ wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieĝÈco wymieniaÊ informacje i rozwiÈzywaÊ problemy
zwiÈzane z bezpieczeñstwem i dobrem uczniów.
W ramach ogólnej wspóïpracy szkoïy z policjÈ mogÈ byÊ organizowane:
ľspotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektora szkoïy z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich dotyczÈce zagroĝeñ cyberprzemocÈ
w Ărodowisku lokalnym;
ľspotkania mïodzieĝy szkolnej z udziaïem policjantów m.in. na temat odpowiedzialnoĂci nieletnich za popeïniane czyny karalne, na temat zasad bezpieczeñstwa oraz sposobów unikania zagroĝeñ zwiÈzanych z cyberprzemocÈ;
ľwspólny udziaï (szkoïy i policji) w lokalnych programach profilaktycznych, zwiÈzanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom oraz zapobieganiem przemocy/cyberprzemocy i przestÚpczoĂci nieletnich.
ObecnoĂÊ policji w szkole
Policja powinna byÊ wzywana do szkoïy w sytuacji, gdy ujawnione zostanie naruszenie prawa. W przypadku zagroĝenia zdrowia lub ĝycia policjÚ naleĝy wezwaÊ
natychmiast.
Warto takĝe zaprosiÊ policjanta – specjalistÚ ds. nieletnich, gdy wyczerpane zostanÈ Ărodki wychowawcze moĝliwe do zastosowania przez szkoïÚ. Policja udziela pomocy szkole w rozwiÈzywaniu trudnych problemów, mogÈcych mieÊ podïoĝe
przestÚpcze.
Kaĝda wizyta policjanta w szkole dotyczÈca uczniów powinna byÊ wczeĂniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoïy (koordynatorem ds. bezpieczeñstwa).
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bezpiecznej szkolnej
infrastruktury informatycznej.
Opis zaleceñ na przykïadzie praktyki
Dariusz Stachecki

WstÚp
Wykorzystanie nowoczesnej technologii jest stylem pracy wspóïczesnej szkoïy.
Musimy pamiÚtaÊ o tym, ĝe mïodzieĝ, z którÈ pracujemy, to tzw. cyfrowi tubylcy,
czyli ci, którzy technologiÈ posïugujÈ siÚ na co dzieñ, traktujÈc jÈ jako ěródïo wiedzy, nauki, rozrywki i komunikacji. Aby byÊ autentycznym w tym procesie, nauczyciel musi wykorzystywaÊ te same kanaïy komunikacyjne, które sÈ przez mïodzieĝ
postrzegane jako wiarygodne, atrakcyjne i adekwatne do rzeczywistoĂci. DziĂ po
prostu inaczej uczyÊ juĝ siÚ nie da.
PamiÚtajÈc o tym, staramy siÚ zagwarantowaÊ mïodzieĝy jak najszerszy dostÚp
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. DziĂ w ĝadnej polskiej szkole
nie dziwi pracownia komputerowa, powszechne sÈ skomputeryzowane biblioteki,
a takĝe wykorzystanie nowoczesnej technologii na lekcjach innych przedmiotów
niĝ informatyka. Komputery gwarantujÈ szybki dostÚp do informacji, uatrakcyjniajÈ
lekcje, pomagajÈ uczyÊ skuteczniej, aktywniej i ciekawiej. W tej technologicznej
rzeczywistoĂci szkolnej musimy poĂwiÚciÊ wiele uwagi, aby treĂci dostÚpne za pomocÈ Internetu byïy rzetelne i poĝÈdane, ĝeby korzystanie z urzÈdzeñ komunikacyjnych w szkole byïo bezpieczne, a aktywnoĂÊ mïodzieĝy nie pozwalaïa na zetkniÚcie
siÚ z rozmaitymi formami cyberprzemocy.

Szkolna struktura informatyczna
Otrzymywany w ostatnich latach z Ministerstwa Edukacji Narodowej sprzÚt informatyczny, wspóïfinansowany przez Europejski Fundusz Spoïeczny, znaczÈco poprawiï wyposaĝenie szkóï w komputery. Jest ich coraz wiÚcej i peïniÈ one róĝnorodne
funkcje. Coraz czÚĂciej mamy do czynienia juĝ nie z jednÈ czy dwiema pracowniami
komputerowymi, ale moĝemy mówiÊ o caïej infrastrukturze informatycznej, zapewniajÈcej dostÚp do wielu usïug niezbÚdnych w codziennej pracy szkoïy. Moĝna dokonaÊ podziaïu ze wzglÚdu na funkcje, jakie komputery peïniÈ w ĝyciu szkoïy i obszary
zastosowañ. Te podziaïy sÈ transparentne i wzajemnie siÚ przenikajÈ. Ze wzglÚdu
na temat niniejszego opracowania i róĝny sposób zaawansowania informatycznego
placówek oĂwiatowych czytelniejszy bÚdzie ten drugi podziaï. Na przykïadzie wielu
szkóï, które kïadÈ nacisk na efektywne wykorzystanie technologii informacyjnej,
moĝemy wyróĝniÊ nastÚpujÈce obszary i miejsca, gdzie stosuje siÚ komputery.
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Pracownia komputerowa
Pracownia jest najczÚĂciej wykorzystywanym miejscem dostÚpu
do zasobów sieci lokalnej, plików, drukarek,
usïug zapewnianych
przez szkolÚ oraz sieci
Internet. Powinna byÊ
tym miejscem w szkole,
gdzie odbywajÈ siÚ lekcje informatyki lub technologii informacyjnej,
ale równieĝ miejscem,
gdzie prowadzone sÈ
wszelkie formy aktywnoĂci klubów i kóïek
zainteresowañ wykorzystujÈcych do swej pracy komputery oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
Z zasobów pracowni mogÈ równieĝ korzystaÊ nauczyciele innych przedmiotów
niĝ informatyczne, dlatego bardzo waĝne jest takie przygotowanie pracowni, aby
podczas prowadzonych zajÚÊ zapewniÊ maksymalny komfort pracy. Nauczyciel prowadzÈcy powinien mieÊ dostÚp do komputera umoĝliwiajÈcego sprawne przeprowadzenie lekcji (udostÚpnienie potrzebnych zasobów, wykonanie wydruków itd.).
PowinniĂmy przestrzegaÊ zasady, ĝe podczas lekcji informatyki z jednego komputera korzysta jeden uczeñ. Dlatego lekcje z tego przedmiotu powinny byÊ prowadzone
z podziaïem na grupy. Zasada ta powinna równieĝ dotyczyÊ lekcji jÚzyka obcego, realizowanych w pracowni komputerowej. Natomiast inne lekcje mogÈ odbywaÊ siÚ
juĝ z udziaïem caïego zespoïu klasowego, a jeden komputer powinien przypadaÊ na
co najwyĝej dwóch uczniów.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
Pojawienie siÚ w bibliotekach szkolnych komputerów zmieniïo ich oblicze. Dzisiejsza biblioteka szkolna powinna staÊ siÚ multimedialnym sercem szkoïy. DziĂ
komputery w bibliotece sÈ wykorzystywane nie tylko do przygotowania i opracowywania zbiorów, ale sïuĝÈ jako multimedialny interfejs dostÚpu do globalnej informacji. Informacje te dostÚpne sÈ w róĝnej formie – w postaci tradycyjnej ksiÈĝki,
materiaïów elektronicznych, treĂci multimedialnych, programów komputerowych
czy w formie zasobów internetowych. ICIM jest miejscem, gdzie kaĝdy uczeñ moĝe
skorzystaÊ z komputera i fachowego wsparcia nauczyciela bibliotekarza, aby odrobiÊ zadanie domowe, pozyskaÊ interesujÈce wiadomoĂci, zeskanowaÊ lub wydrukowaÊ dokument, nagraÊ pïytÚ, zredagowaÊ artykuï czy przygotowaÊ prezentacje.
Ta róĝnorodnoĂÊ funkcji, jakie peïniÈ te centra sprawia, ĝe cieszÈ siÚ one ogromnÈ
popularnoĂciÈ uczniów i sÈ przez nich systematycznie oblegane.
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Komputery w Ăwietlicy szkolnej
W wielu szkoïach komputery znajdujÈ siÚ na wyposaĝeniu Ăwietlicy szkolnej.
Praca z komputerem w Ăwietlicy ma jednak trochÚ inny charakter niĝ w bibliotece szkolnej. Tu czÚsto uczniowie korzystajÈ z komputerów podczas zajÚÊ Ăwietlicowych oraz podczas wïasnej aktywnoĂci. Ta aktywnoĂÊ to równieĝ rozrywka,
internetowe gry, portale o tematyce nie tylko edukacyjnej. Tu uczniowie czÚsto
majÈ wiÚcej swobody, ale ta swoboda zawsze musi byÊ realizowana pod kontrolÈ
i opiekÈ wychowawcy Ăwietlicy, a sprzÚt tak przygotowany i skonfigurowany, aby
maksymalnie odizolowaÊ ucznia od tych treĂci i tych obszarów aktywnoĂci, które
uwaĝamy za niepoĝÈdane.
Mobilna pracownia komputerowa
Coraz wiÚksze znaczenie w ĝyciu szkoïy i w sferze wykorzystania technologii na
róĝnych przedmiotach nauczania ma mobilna pracownia komputerowa. Pracownia
taka skïada siÚ najczÚĂciej z kilkunastu komputerów przenoĂnych, które mogÈ byÊ
bez przeszkód wykorzystane na lekcji kaĝdego przedmiotu, w kaĝdej izbie lekcyjnej
w szkole. W tym celu szkoïa musi byÊ pokryta sygnaïem sieci radiowej, umoĝliwiajÈcym korzystanie z zasobów sieci lokalnej, a tym samym zapewniajÈcej dostÚp do
Internetu i pozostaïych usïug.
Funkcjonowanie takiej pracowni w szkole to kolejne wyzwanie dla szkolnego
administratora. Pokrycie powierzchni caïej szkoïy odpowiedniej jakoĂci sygnaïem
jest czÚsto bardzo trudne, dlatego teĝ czasem punkty dostÚpowe instaluje siÚ tylko w wybranych pomieszczeniach. SieÊ radiowa musi byÊ niezawodna i sprawna,
a przede wszystkim bezpieczna. DostÚp do sieci powinien byÊ zabezpieczony kluczem z wykorzystaniem metody szyfrowania WPA, a jeszcze lepiej WPA2. Dobrze
zabezpieczona sieÊ to taka, która uĝywa wielu metod równolegle, a wiÚc moĝna
uĝyÊ dodatkowo mechanizmów weryfikacji komputerów, które umoĝliwiajÈ przyïÈczenie siÚ do sieci tylko zdefiniowanym przez administratora urzÈdzeniom. Prócz
metod weryfikacji na poziomie sprzÚtu, stosuje siÚ równieĝ metody uwierzytelniania uĝytkownika w identyczny sposób, jak z komputerów stacjonarnych.
Sprawne zorganizowanie mobilnej pracowni to nie lada wyzwanie. Nie wystarczy zabraÊ komputer na lekcjÚ. Trzeba mieÊ pewnoĂÊ, ĝe jest on sprawny, ma zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, moĝe korzystaÊ z sieci lokalnej lub sieci
Internet, ĝe ma naïadowane baterie i tak dalej. Dlatego warto w szkole wprowadziÊ
odpowiednie mechanizmy udostÚpniania technologii. TakÈ rolÚ mogÈ przyjÈÊ na
siebie specjalnie przygotowane i zorganizowane biblioteki szkolne, które w wielu
szkoïach peïniÈ rolÚ dostawców multimedialnych treĂci ksztaïcenia.
Stanowiska pracy wïasnej nauczycieli
Komputery przeznaczone do pracy nauczycieli wykorzystywane sÈ przez nich do
przygotowania zajÚÊ, sprawdzenia prac uczniowskich, wypeïniania dziennika elektronicznego czy organizacji pracy e-learningowej. Kaĝda z tych czynnoĂci musi mieÊ
zagwarantowany wïaĂciwy poziom bezpieczeñstwa. Jednym z naczelnych postulatów jest ten, ĝe nie majÈ do nich dostÚpu uczniowie.

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

25

Postulaty w zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury informatycznej
Dariusz Stachecki

Polityka bezpieczeñstwa szkolnej struktury informatycznej
Komputery w administracji
Nowoczesna szkoïa to szkoïa skomputeryzowana w zakresie administracji i zarzÈdzania. DziĂ to nie tylko komputer w sekretariacie, ale równieĝ na biurkach dyrekcji,
kierownika gospodarczego, kierownika Ăwietlicy, pedagoga, psychologa, intendenta, w kadrach i ksiÚgowoĂci. Komputery w administracji powinny byÊ odizolowane
od tych, do których majÈ dostÚp uczniowie.
Kaĝda szkoïa powinna posiadaÊ wïasnÈ politykÚ bezpieczeñstwa zwiÈzanÈ z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej, podobnie jak to jest w róĝnych firmach
i zakïadach pracy. Gdy policzymy liczbÚ urzÈdzeñ komputerowych znajdujÈcych siÚ
w szkole, weěmiemy pod uwagÚ ich róĝnorodnoĂÊ oraz funkcje, jakie majÈ speïniaÊ,
okaĝe siÚ, ĝe wprowadzenie jednolitej i spójnej polityki bezpieczeñstwa jest zadaniem nieïatwym, ale nie niemoĝliwym.
Bezpieczeñstwo powinno dotyczyÊ z jednej strony sprzÚtu – jego optymalnego wykorzystania oraz utrzymania we wïaĂciwej sprawnoĂci i kondycji, gwarantujÈcej wysokÈ funkcjonalnoĂÊ caïej
infrastruktury. Z drugiej
natomiast polityka bezpieczeñstwa powinna
gwarantowaÊ uĝytkownikowi bezpieczne korzystnie z zasobów sieci
szkolnej. Dotyczy to zarówno zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy, jak
i bezpieczeñstwa moralnego, czyli takiego dostÚpu do informacji, który
w miarÚ moĝliwoĂci nie
naraĝa na bezpoĂrednie
obcowanie z treĂciami
niepoĝÈdanymi, nie powoduje zgorszenia i chroni prywatnoĂÊ. Powinna
© Alfonso d’Agostino - Fotolia.com równieĝ skutecznie przeciwdziaïaÊ próbom wykorzystania sprzÚtu i zasobów sieci do dziaïañ majÈcych na celu
stosowanie cyberprzemocy wobec innych.
KluczowÈ kwestiÈ jest wprowadzenie jasno zdefiniowanych kryteriów korzystania
z sprzÚtu informatycznego. W kaĝdej pracowni komputerowej powinien znajdowaÊ
siÚ regulamin, który precyzyjnie okreĂla zakres, w którym moĝna stosowaÊ urzÈdzenia komputerowe, oraz definiuje prawa i obowiÈzki uĝytkownika komputera oraz nauczyciela prowadzÈcego, czy osoby nadzorujÈcej proces korzystania z zasobów. Takie
regulaminy powinny byÊ zdefiniowane dla kaĝdego obszaru, w którym korzysta siÚ
z komputerów, a wiÚc nie tylko pracowni informatycznej, ale równieĝ Internetowych
Centrów Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, komputerów w Ăwietlicy
czy mobilnej pracowni komputerowej. Podobne regulaminy powinny dotyczyÊ obsïu-
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gi stanowisk komputerowych zlokalizowanych w klasach, a takĝe w miejscach pracy wïasnej nauczycieli. Podobne reguïy powinny dotyczyÊ wszystkich uĝytkowników
komputera i sieci komputerowej, ucznia, nauczyciela czy pracownika administracji
szkoïy. OczywiĂcie powinno siÚ wziÈÊ pod uwagÚ specyfikÚ pracy oraz zakres czynnoĂci, jaki za pomocÈ komputera jest wykonywany.
W zwiÈzku z tym, ĝe wiÚkszoĂÊ komputerów pracuje w sieci, regulaminy te mogÈ
byÊ ĂciĂle przestrzegane, a poziom uprawnieñ poszczególnych uĝytkowników uïatwi egzekwowanie tych zasad w praktyce. Pozwoli to równieĝ na realizacjÚ postulatów zwiÈzanych z bezpieczeñstwem sieci komputerowej oraz bezpieczeñstwem jej
uĝytkowników.

Postulaty bezpiecznej struktury informatycznej
BiorÈc pod uwagÚ specyfikÚ szkolnej sieci komputerowej, jej róĝnorodnoĂÊ i funkcjonalnoĂÊ, moĝemy sformuïowaÊ kilka zasadniczych postulatów dotyczÈcych bezpiecznej i sprawnie zarzÈdzanej infrastruktury informatycznej.
WïaĂciwie zaplanowana i zorganizowana sieÊ komputerowa
W wielu szkoïach komputery wykorzystywane sÈ nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i w administrowaniu szkoïÈ. Naleĝy tak zaplanowaÊ sieÊ komputerowÈ, aby
skutecznie odizolowaÊ sieÊ administracyjnÈ i sieÊ dydaktycznÈ. Niedopuszczalne
jest, aby uczniowie mieli moĝliwoĂÊ (choÊby potencjalnÈ) do wglÈdu w dokumenty
szkolne, ksiÚgowoĂÊ, pïace, opinie o uczniach, orzeczenia poradni, dane osobowe
czy dostÚp do edycji dziennika lekcyjnego.
Postulat ten moĝna zrealizowaÊ w róĝny sposób. Moĝna wydzieliÊ specjalnÈ
strukturÚ okablowania, utworzyÊ wirtualne sieci, przeznaczyÊ odpowiednie pule
adresowe. To zadanie dla szkolnego administratora.
Uczniowie nie mogÈ pracowaÊ przy komputerach
przeznaczonych dla nauczyciela
TakÈ klauzulÚ powinien zawieraÊ kaĝdy regulamin. Konsekwencja w przestrzeganiu tego zalecenia w znaczny sposób podnosi poziom bezpieczeñstwa kaĝdej sieci
komputerowej. Zasada ta powinna dotyczyÊ zarówno komputerów z tzw. miejsc pracy wïasnej nauczyciela, jak i komputerów zainstalowanych w pracowniach przedmiotowych oraz komputerów przenoĂnych. Czasami ïatwiej i szybciej jest pozwoliÊ
uczniowi, aby wykonaï pracÚ na naszym komputerze, jednak na pewno nie jest to
bezpieczne. Musimy pamiÚtaÊ o tym, ĝe z naszego komputera ïatwiej uzyskaÊ dostÚp
do tych materiaïów, do których uczeñ nie powinien mieÊ dostÚpu, ïatwiej zainfekowaÊ komputer, zïamaÊ zabezpieczenia…, a niektórzy tylko na to czekajÈ. Nie dajmy
im takiej okazji!
Kaĝdy komputer posiada zabezpieczenie antywirusowe
W ostatnich latach realizacja tego postulatu jest znacznie ïatwiejsza niĝ kiedyĂ, poniewaĝ kaĝda pracownia z dostaw resortowych byïa wyposaĝona w oprogramowanie
antywirusowe. DostÚpne sÈ teĝ na rynku ciekawe oferty edukacyjne producentów, np.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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pakiety typu „bezpieczna szkoïa”, które za symbolicznÈ wrÚcz opïatÈ zapewniajÈ ochronÚ wszystkim komputerom w caïej placówce. PamiÚtaÊ naleĝy jednak, ĝe zakup oprogramowania antywirusowego to nie wszystko. Programy muszÈ mieÊ moĝliwoĂÊ systematycznego aktualizowania sygnatur wirusów. Powinno siÚ to odbywaÊ kaĝdego dnia.
Z punktu widzenia zarzÈdzania sieciÈ dobrÈ praktykÈ jest pobieranie aktualizacji
i nowych sygnatur przez serwer i przechowywanie ich w odpowiednich repozytoriach udostÚpnianych innym komputerom. Zmniejszy to znacznie ruch w sieci i obniĝy obciÈĝenie nigdy nie najszybszych ïÈcz internetowych.
DostÚp do poczty elektronicznej
DostÚp do poczty elektronicznej szkoïy powinny mieÊ tylko i wyïÈcznie osoby
uprawnione. Niedopuszczalne jest, aby szkolnÈ korespondencjÚ obsïugiwaï uczeñ!
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe poczta elektroniczna ma takie samo znaczenie, jak tradycyjna korespondencja. Szkoïa powinna mieÊ wobec tego zdefiniowany specjalny regulamin okreĂlajÈcy, kto moĝe odbieraÊ pocztÚ, wedïug jakich kryteriów jest ona
archiwizowana, przekierowywana i kto oraz w jakim trybie moĝe w imieniu szkoïy
udzielaÊ odpowiedzi. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe szkolna poczta internetowa to wizytówka
szkoïy, wiec musimy zadbaÊ o to, by miaïa ona wysoki poziom. Darmowe serwery
nie zawsze zapewniajÈ nam taki poziom usïug, jakiego byĂmy oczekiwali. Pierwsza sprawa to nazwa domeny internetowej. Niezbyt powaĝnie wyglÈda nastÚpujÈcy
adres szkoïy: spnogaczkowowo231@buziaczek.pl. Z kolei taki adres poczty dyrektora – pyzia29@flirt.pl sugeruje wrÚcz pewne treĂci. Bardzo dobrÈ praktykÈ jest posiadanie przez szkoïÚ wïasnej domeny internetowej i zaïoĝenie kont pocztowych
wszystkim jej pracownikom, np. wedïug schematu nazwisko@domena.pl. ZaïoĝyÊ
domenÚ moĝemy u jednego z wielu dostawców usïug internetowych bezpoĂrednio
w NASK lub u jednego z partnerów (www.nask.pl; www.dns.pl). Taki sposób zorganizowania poczty moĝe w znacznym stopniu uïatwiÊ kontakt nauczycieli z rodzicami, z uczniami, usprawnia równieĝ jakoĂÊ tych kontaktów.
Zabezpieczenie przed treĂciami niepoĝÈdanymi
Kaĝdy komputer, do którego ma dostÚp uczeñ, powinien byÊ tak skonfigurowany,
aby zapewniÊ bezpieczeñstwo treĂci. Caïkowite wyeliminowanie przypadkowego
dostÚpu do treĂci niepoĝÈdanych jest w praktyce niemoĝliwe, gdyĝ ograniczenia te
musiaïyby byÊ na tak wysokim poziomie, ĝe zasoby sieci staïy by siÚ nieosiÈgalne.
Jednak moĝemy skutecznie eliminowaÊ te serwisy internetowe i w taki sposób filtrowaÊ treĂci, aby zapewniÊ uczniom moĝliwie maksymalnÈ ochronÚ. Moĝna to zrobiÊ, stosujÈc dostÚpne na rynku pakiety zabezpieczajÈce (cenzor, opiekun, straĝnik
ucznia itp.). Na szczególne polecenie zasïugujÈ wersje sieciowe, gdyĝ dajÈ moĝliwoĂÊ ïatwej konfiguracji caïej sieci, centralnego zarzÈdzania dostÚpem i sprawnego aktualizowania baz niechcianych treĂci.
Moĝna równieĝ stosowaÊ, nawet równolegle, inne mechanizmy wbudowane w aplikacje serwerowe. WiÚkszoĂÊ szkolnych pracowni dziaïa na podstawie Microsof
SBS (Small Business Server), który w wersji Premium (a taka do szkóï trafiaïa) posiada zaawansowany serwer proxy i firewall – MS ISA Server, dziÚki któremu moĝna precyzyjnie definiowaÊ reguïy dostÚpu dla poszczególnych grup uĝytkowników.
W tym miejscu warto poleciÊ opiekunom pracowni program BlackLists dla ISA
2004 (http://sbs.oeiizk.edu.pl/blacklists/). Jest to doskonaïe narzÚdzie uïatwiajÈce
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administratorom wprowadzanie reguï blokujÈcych, które umoĝliwiajÈ ograniczanie
dostÚpu do niepoĝÈdanych treĂci. Dzieje siÚ to na podstawie tzw. czarnych list, na
których znajdujÈ siÚ adresy stron internetowych zawierajÈcych np. pornografiÚ czy
przemoc.
Wielu opiekunów wybiera równieĝ rozwiÈzania Open Source, np. caïkowicie bezpïatny Dansguardian, który byÊ moĝe jest doĂÊ trudny w konfiguracji dla zwykïego
uĝytkownika, jednak opiekun pracowni komputerowej powinien sobie z nim poradziÊ i efektywnie zabezpieczyÊ szkolnÈ sieÊ komputerowÈ.
Równie waĝne jak kontrola i zabezpieczenie sieci lokalnej jest profilaktyka. Musimy
z uczniami rozmawiaÊ o tym, jakie zasoby sieci sÈ dostÚpne, jakie zagroĝenia mogÈ
pïynÈÊ z Internetu, na jakiego typu ataki jesteĂmy naraĝeni w sferze moralnej, finansowej, bezpieczeñstwa naszych danych itd. ¥wiat wirtualny niesie ze sobÈ realne zagroĝenia. Nie wolno nam w szkole udawaÊ, ĝe takich zagroĝeñ nie ma, eliminowaÊ je
i nie przyznawaÊ, ĝe istniejÈ. Naszym zadaniem jest uĂwiadamiaÊ, ĝe jeĂli nawet szkolna sieÊ jest bezpieczniejsza, to jednak inne Ărodowiska, do których dziecko moĝe
mieÊ dostÚp, takie nie sÈ. Uczeñ musi posiadaÊ równieĝ pewnÈ kulturÚ korzystania
z sieci oraz ĂwiadomoĂÊ, co naleĝy zrobiÊ, gdy natknie siÚ na treĂci niepoĝÈdane, do
kogo siÚ zwróciÊ i w jaki sposób zareagowaÊ. Starajmy siÚ sïuĝyÊ pomocÈ, reagowaÊ
i zadbaÊ, aby zawsze byïy dostÚpne adresy serwisów, e-mail i numery telefonów do
odpowiednich sïuĝb (www.helpline.org.pl – tel. 0 800-100-100, www.dyzurnet.pl, itp.).
Bezpieczeñstwo szkolnych serwisów internetowych
Wiele szkóï posiada wïasne serwisy internetowe. To bardzo waĝne, ĝeby szkoïa
mogïa aktywnie uczestniczyÊ w sieci i prezentowaÊ swojÈ ofertÚ edukacyjnÈ oraz
dzieliÊ siÚ ĝyciem szkoïy z wszystkimi zainteresowanymi, dostarczaÊ wielu ciekawych i poĝytecznych usïug. PamiÚtaÊ jednak naleĝy o duĝej odpowiedzialnoĂci za
treĂci, które na takich witrynach siÚ znajdujÈ. DostÚp administracyjny powinny mieÊ
tylko wybrane osoby, które tworzÈ, edytujÈ i nadzorujÈ serwis. ½le zabezpieczone
szkolne strony internetowe mogÈ byÊ poĝywkÈ dla osób parajÈcych siÚ szeroko rozumianÈ przestÚpczoĂciÈ internetowÈ. Policyjne kontrole niejednokrotnie wykazaïy,
ĝe nielegalne treĂci (przemoc, pornografia, pedofilia) byïy dostÚpne za poĂrednictwem serwisów internetowych szkóï, a nawet parafii rzymskokatolickich.
Administratorzy szkolnych serwisów internetowych powinni moderowaÊ publikowane w nich treĂci. Naleĝy dobrze siÚ zastanowiÊ, czy warto daÊ uczniom moĝliwoĂÊ zamieszczania komentarzy, a jeĂli tak, to w jaki sposób to zorganizowaÊ?
Dobrym sposobem jest mechanizm akceptacji kaĝdego wpisu przez upowaĝnionÈ
do tego osobÚ. Zapobiegnie to pojawianiu siÚ wielu czÚsto niecenzuralnym czy
wrÚcz wulgarnym komentarzom. Praktyka pokazuje, ĝe tam, gdzie istnieje wysoki
poziom anonimowoĂci uĝytkownika, czÚsto pojawiajÈ siÚ niepoĝÈdane treĂci, czasami dla ĝartu lub dobrej zabawy. Jednak konsekwencje takich wpisów mogÈ byÊ
opïakane.
UmiejÚtny sposób korzystania z for internetowych
Znaczna czÚĂÊ szkolnych serwisów internetowych jest wyposaĝona w róĝnego
typu fora dyskusyjne. Jest to doskonaïy mechanizm wymiany myĂli, poglÈdów czy
nawet bardzo popularnego ostatnio e-nauczania (e-learning). O wartoĂci takich forów decyduje poziom prowadzonych tam dyskusji. Znakomitym rozwiÈzaniem jest
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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korzystanie ze szkolnego forum przez uczniów oraz nauczycieli i rodziców. Z takich
dyskusji moĝna wiele siÚ dowiedzieÊ, bowiem czÚsto podejmowane sÈ tematy,
na które w szkole zwyczajnie nie ma czasu, czy nawet „gïupio siÚ zapytaÊ”. Taka
elektroniczna forma wypowiedzi, a nawet pewna pseudoanonimowoĂÊ sprawia, ĝe
moĝna w sposób wartoĂciowy rozmawiaÊ nawet o rzeczach trudnych. ProwadzÈc
przez wiele lat róĝne szkolne fora zauwaĝyïem, ĝe bardzo dobrym rozwiÈzaniem
jest nadawanie uprawnieñ moderatorskich najbardziej aktywnym uczniom, którzy
wtedy w sposób znakomity dbajÈ o wysoki poziom dyskusji. CzujÈ siÚ oni wspóïgospodarzami serwisu i majÈ ĂwiadomoĂÊ odpowiedzialnoĂci za ich bezpieczeñstwo
i wysoki poziom merytoryczny. Nie pojawiajÈ siÚ ĝadne przekleñstwa, wulgaryzmy,
a wszelkie przejawy cyberagresji lub cyberprzemocy sÈ bïyskawicznie identyfikowane i eliminowane.
PrywatnoĂÊ TAK, anonimowoĂÊ NIE – indywidualne konta sieciowe
Kaĝdy uĝytkownik w szkolnej sieci lokalnej powinien mieÊ zdefiniowane wïasne
konto. Pracownie z dostaw MEN sÈ tak skonfigurowanie, ĝe po instalacji jest dostÚpnych 500 kont uczniowskich na kaĝdym z 4 poziomów zabezpieczeñ oraz 100
kont nauczycielskich. Login do konta uczniowskiego zawiera sïowo „student”, numer oraz oznaczenie poziomu zabezpieczeñ (np. student213c). W szkoïach jednak
dla wygody praktycznie wykorzystuje siÚ jedynie kilkanaĂcie lub kilkadziesiÈt kont.
Lepszym rozwiÈzaniem jest druga z popularnych metod – przypisywanie danego
konta pojedynczemu uczniowi. W praktyce oznacza to, ĝe uczeñ Janek Kowalski
posiada konto student213c. Jeĝeli wybierzemy tÚ metodÚ powinniĂmy dysponowaÊ bazÈ, dziÚki której moĝemy bïyskawiczne zidentyfikowaÊ danego ucznia. Takie
rozwiÈzanie jest duĝo lepsze, gdyĝ zapewnia prywatnoĂÊ kaĝdemu uĝytkownikowi.
Jego pliki czy prace sÈ tylko jego i nie ma do nich dostÚpu nikt niepowoïany.
Namawiam jednak wszystkich opiekunów pracowni do zastosowania takiego
rozwiÈzania, które jest bardziej spersonalizowane. Warto przyjÈÊ takÈ zasadÚ, ĝe
kaĝdy uczeñ i kaĝdy nauczyciel jest w sieci sobÈ, a nie anonimowym numerem.
DziÚki dostÚpnym dla administratorów skryptom moĝna szybko utworzyÊ caïÈ
strukturÚ uĝytkowników i nadaÊ im okreĂlone uprawnienia. Wtedy login ucznia
moĝe wyglÈdaÊ tak: JanekKowalski – hasïo uczeñ ustala sobie sam. Konto to moĝe
byÊ w peïnej nazwie bardziej opisane (np. Jan Kowalski, uczeñ klasy 2c). W ten sposób realizujemy zarówno postulat prywatnoĂci, jak i braku anonimowoĂci. DziÚki
takiemu podejĂciu uĝytkownicy sieci (nauczyciele i uczniowie) mogÈ dysponowaÊ
indywidualnymi kontami pocztowymi, a kaĝda aktywnoĂÊ danego uĝytkownika jest
rejestrowana i moĝe byÊ monitorowana. Moja kilkunastoletnia praktyka pokazuje,
ĝe taki sposób przydzielania indywidualnych kont uczniom znaczÈco podnosi poziom bezpieczeñstwa sieci. Uczniowie dbajÈ o swoje hasïa dostÚpu, nie ujawniajÈ ich. MajÈ ĂwiadomoĂÊ, ĝe kaĝda ich niepoĝÈdana i „niebezpieczna” aktywnoĂÊ
moĝe byÊ bïyskawicznie zidentyfikowana.
Wielopoziomowa struktura uĝytkowników. Polityka dostÚpu i haseï
Niezaleĝnie od tego, czy przyjÚliĂmy omawiany w poprzednim punkcie model,
czy stosujemy predefiniowane konta uĝytkowników, zawsze powinniĂmy korzystaÊ z moĝliwoĂci definiowania wielopoziomowej struktury uĝytkowników. DziÚki
mechanizmom serwera moĝemy tworzyÊ jednostki organizacyjne, zawierajÈce za-
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awansowane struktury zabezpieczeñ (GPO) i przypisywaÊ do nich odpowiednich
uĝytkowników. Takie jednostki definiujÈ bardzo precyzyjnie, jakie zasoby sÈ dla danego ucznia dostÚpne, a jakie nie. Jakie czynnoĂci moĝe wykonaÊ, a jakich nie. Do
jakich stron internetowych moĝe mieÊ dostÚp, z jakich programów korzystaÊ, czy
moĝe posïugiwaÊ siÚ pamiÚciÈ zewnÚtrznÈ (np. pen-drive), czy jest to na tym poziomie zabronione. Tworzenie okreĂlonych poziomów zabezpieczeñ ma kolosalne znaczenie z punktu wiedzenia polityki bezpieczeñstwa szkolnej sieci komputerowej
Bardzo ïatwo moĝna uczniów przenosiÊ z jednego kontenera posiadajÈcego
okreĂlony poziom dostÚpu do drugiego – w taki sposób moĝemy zezwoliÊ uczniom
na wiÚcej, na przykïad podczas spotkañ klubu dziennikarskiego czy klubu mïodych
astronomów niĝ podczas np. lekcji geografii.
Kaĝde konto uĝytkownika sieci powinno mieÊ indywidualne hasïo. Hasïo do
konta to klucz otwierajÈcy przed posiadaczem dostÚp do prywatnoĂci uĝytkownika
i identyfikujÈcy go w sieci. Kto posiada hasïo, posiada dostÚp do wirtualnej toĝsamoĂci uĝytkownika. Dlatego hasïo jest bardzo waĝne i powinno byÊ pilnie strzeĝone.
Podczas tworzenia kont administrator posïuguje siÚ hasïem wspólnym dla wszystkich. Na przykïad definiuje, ĝe kaĝde nowo utworzone konto ma hasïo „start”, które
naleĝy zmieniÊ po pierwszym zalogowaniu. Wtedy uĝytkownik ustala indywidualne
hasïo dla siebie i dba o to, ĝeby byïo znane tylko jemu, ĝeby nie zapisywaÊ go na
okïadce zeszytu czy w innym widocznym miejscu. Przed zmianÈ hasïa nauczyciel
powinien uĂwiadomiÊ uczniom, jakie to jest waĝne i w jaki sposób konstruowaÊ
bezpieczne hasïo. W haĂle nie stosujemy np. zdrobnieñ imion (login: Agnieszka
hasïo: aga), roku urodzenia, imienia sympatii czy domowego zwierzÈtka. Bezpieczne hasïo powinno siÚ skïadaÊ z maïych i duĝych liter, cyfr i dozwolonych znaków
specjalnych. Nie powinno teĝ byÊ krótsze niĝ 8 znaków.
Monitoring
Gdyby uczniowie logowali siÚ na tzw. wspólne konta (a tak, niestety, w wielu
szkoïach jest), to poczucie anonimowoĂci zwiÚksza ryzyko powstania zachowañ
niepoĝÈdanych, bo przecieĝ kaĝdy moĝe robiÊ to, co chce, bo nikt przecieĝ nikogo
nie sprawdzi…
Zastosowanie polityki indywidualnych kont oraz indywidualnych dobrze zdefiniowanych i strzeĝonych haseï daje moĝliwoĂÊ opiekunowi pracowni lub administratorowi peïnego monitoringu aktywnoĂci ucznia.
ľMonitoring treĂci – moĝna sprawdziÊ, co uĝytkownik sieci robiï, jakie
witryny internetowe oglÈdaï, z jakich treĂci korzystaï, jakie materiaïy pobraï, jakie pliki zapisaï itd.
ľMonitoring zasobów – moĝna sprawdziÊ, z jakich zasobów korzystaï
uczeñ, do jakich serwisów siÚ logowaï, jakie elementy zostaïy przez niego wysïane lub pobrane. Moĝna oczywiĂcie definiowaÊ, do jakich zasobów uĝytkownik moĝe mieÊ dostÚp, a do jakich nie.
ľMonitoring aktywnoĂci (logi systemowe) – logi systemowe to biblia kaĝdego administratora; moĝna siÚ z nich dowiedzieÊ wielu rzeczy zarówno
na temat kondycji sprzÚtu, jak i o poczynaniach uĝytkowników. Lektura
takich logów pozwala okreĂliÊ, kto oraz w jakich godzinach siÚ logowaï
i jakÈ aktywnoĂÊ podejmowaï w sieci.
Ponadto gorÈco polecam wykorzystanie rozmaitych programów, które zarzÈdzajÈ
komputerami, uĝytkownikami i dostÚpem do treĂci i usïug. Do najpopularniejszych
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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tego typu programów naleĝÈ Net Support School czy Wirtualny nadzór. Nauczyciel
ma bezpoĂredni podglÈd na swoim monitorze ekranów uĝytkowników, moĝe podejmowaÊ bïyskawicznie interwencjÚ, blokujÈc nawet dostÚp do komputera. Moĝe
wïÈczyÊ tryb rejestracji i utworzyÊ film przedstawiajÈcy caïÈ aktywnoĂÊ uĝytkownika. Moĝe korzystaÊ z wielu ciekawych narzÚdzi, które dajÈ mu peïnÈ kontrolÚ nad
sieciÈ oraz nad tym, co w niej robiÈ uĝytkownicy.
JawnoĂÊ polityki bezpieczeñstwa
Aby wszystkie wymienione wczeĂniej postulaty miaïy sens, muszÈ byÊ jawne.
Od poczÈtku do koñca zdefiniowane i podane do wiadomoĂci wszystkim uĝytkownikom sieci. Warto uczniom zademonstrowaÊ, jak wyglÈda ich aktywnoĂÊ, prezentujÈc zapis monitoringu ich dziaïalnoĂci. Jeĝeli uczniowie bÚdÈ mieli przekonanie
o tym, ĝe ich prace w szkolnej sieci sÈ bezpieczne, ĝe nie zostanÈ zmodyfikowane
lub usuniÚte przez zïoĂliwe dziaïanie rówieĂników – ich poczucie bezpieczeñstwa
bÚdzie wysokie. JednoczeĂnie ĂwiadomoĂÊ, ĝe kaĝda aktywnoĂÊ jest monitorowana, ĝe moĝe byÊ szybko zidentyfikowana – skutecznie eliminuje zakusy polegajÈce
na spïataniu komuĂ figla, na Ăwiadomym czy nieĂwiadomym wyrzÈdzeniu przykroĂci.
Konsekwencja w dziaïaniu
Warunkiem kaĝdego skutecznego dziaïania jest konsekwencja. Nawet najlepiej
zdefiniowana polityka bezpieczeñstwa nie sprawdzi siÚ, jeĝeli nie bÚdzie konsekwentnie realizowana. Od zasad, które wyraěnie okreĂlimy, sprecyzujemy i podamy
do publicznej wiadomoĂci nie moĝe byÊ odstÚpstw. Czyli, na przykïad, nie mogÈ
istnieÊ powszechnie znane anonimowe konta uĝytkowników obok precyzyjnie zdefiniowanej struktury indywidualnych kont sieciowych. Przecieĝ kaĝdy, kto bÚdzie
chciaï, aby jego dziaïanie byïo anonimowe, to wïaĂnie z takich kont skorzysta.
Nauczyciele, opiekunowie pracowni i administrator powinni reagowaÊ na kaĝdÈ
zgïoszonÈ im uwagÚ. Brak reakcji powoduje przekonanie, ĝe zasady zasadami, a rzeczywistoĂÊ rzÈdzi siÚ innymi prawami. Wtedy nasze dziaïania bÚdÈ nieskuteczne.

Rola opiekunów pracowni komputerowych i ICIM
W zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury sieciowej oraz bezpiecznego jej
wykorzystania istotnÈ rolÚ peïniÈ opiekunowie pracowni. WszÚdzie tam, gdzie znajdujÈ siÚ komputery, powinna byÊ wyznaczona osoba odpowiedzialna za poprawne
ich funkcjonowanie. Kaĝdy obszar funkcjonowania komputerów powinien mieÊ
wyznaczonego staïego opiekuna. Nie zawsze jest to osoba prowadzÈca w danym
momencie zajÚcia. Osoba taka powinna mieÊ wiedzÚ na temat organizacji i konfiguracji pracowni oraz dysponowaÊ dostÚpem administracyjnym. W praktyce zadaniem opiekuna jest nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem pracowni, instalacja
i konfiguracja oprogramowania oraz zgïaszanie wszelkich uwag administratorowi
lub dyrekcji szkoïy.
Do obowiÈzków opiekuna powinno równieĝ naleĝeÊ zgïaszanie awarii i opis usterek do wïaĂciwego serwisu. Opiekun powinien dbaÊ o aktualizacjÚ zabezpieczeñ
antywirusowych, konfiguracjÚ i aktualizacjÚ programów oraz mechanizmów zapew-
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niajÈcych odpowiedni poziom bezpieczeñstwa w zakresie dostÚpu do treĂci niepoĝÈdanych. W przypadku wykrycia nieprawidïowoĂci, reakcja opiekuna powinna byÊ
natychmiastowa.
Opiekun pracowni komputerowej lub ICIM powinien ukoñczyÊ odpowiednie
szkolenie, które byïo obowiÈzkowe dla co najmniej jednej takiej osoby w szkole
w ramach przyznania pracowni lub centrum dostaw MEN. Ponadto opiekun powinien byÊ w staïym kontakcie z osobÈ peïniÈcÈ obowiÈzki szkolnego lidera technologii informacyjnej lub administratora szkolnej sieci.
Prawa i obowiÈzki opiekuna pracowni lub ICIM powinny byÊ okreĂlone w osobnym dokumencie. Moĝe to byÊ regulamin pracowni lub ICIM. Dobrze jest, gdy obowiÈzki te sÈ ujÚte w dokumencie okreĂlajÈcym przydziaï obowiÈzków dla pracownika. W zaleĝnoĂci od stopnia zïoĝonoĂci i zaawansowania szkolnej infrastruktury,
moĝliwe jest przyznanie dodatku lub godzin z puli do dyspozycji dyrektora na czynnoĂci administracyjne zwiÈzane z utrzymaniem pracowni w dobrej kondycji.

Rola szkolnego lidera edukacji informatycznej
Szczególnie istotnÈ rolÚ powinien peïniÊ nauczyciel okreĂlany mianem lidera lub
koordynatora edukacji informatycznej. Jego kompetencje i pozycjÚ okreĂla dokument, przygotowany przez RadÚ ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej w sierpniu
2003 r. Czytamy w nim:
Szkolny koordynator TI powinien mieÊ kompetencje nauczyciela prowadzÈcego wydzielone zajÚcia informatyczne z technologii informacyjnej (rozdz. 4) lub informatyki
(rozdz. 5). Ponadto jest doradcÈ pozostaïych osób z personelu szkoïy (nauczycieli,
bibliotekarzy, administracji) w zakresie tworzenia infrastruktury TI i wykorzystania TI
w nauczaniu róĝnych dziedzin oraz koordynatorem dziaïañ w tym zakresie w szkole.
Przyjmuje takĝe rolÚ lidera wewnÈtrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnej.
Koordynator czy lider powinien aktywnie uczestniczyÊ wraz z dyrekcjÈ szkoïy
w powstaniu dokumentu, okreĂlajÈcego rozwój technologii informacyjnej w szkole
jako element dïugofalowego procesu rozwoju szkoïy. W dokumencie tym powinny
znaleěÊ siÚ postulowane cele oraz metody i sposoby ich realizacji. Kaĝdy z postulowanych efektów powinien byÊ natomiast okreĂlony równieĝ w kategoriach efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania takich struktur.

Rola administratora szkolnej sieci komputerowej
Wymienione tutaj postulaty bezpiecznej szkoïy pod wzglÚdem funkcjonowania
struktury informatycznej wymagajÈ fachowego nadzoru i wysokich kompetencji
osoby zarzÈdzajÈcej tÈ infrastrukturÈ. Ich realizacja wymaga równieĝ bardzo duĝego nakïadu pracy i czasu.
W wielu mniejszych niĝ szkoïa firmach zatrudnia siÚ administratorów sieci
na peïnych etatach, a przecieĝ w szkoïach czÚsto jest o wiele wiÚcej sprzÚtu niĝ
w innych firmach, komputery majÈ kilku uĝytkowników dziennie, a bezpieczeñstwo
dzieci jest dobrem nadrzÚdnym. Niestety, od momentu pojawienia siÚ pierwszych
pracowni komputerowych w szkole problem ten jest wciÈĝ poruszany i wciÈĝ nie rozwiÈzany. Opiekunowie pracowni komputerowych to gïównie nauczyciele informatyJak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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ki, którzy w miarÚ swoich moĝliwoĂci i kompetencji biorÈ na siebie rolÚ profesjonalnych administratorów, wykonujÈc szereg prac technicznych zupeïnie spoïecznie.
Resort edukacji, wypowiadajÈc siÚ na ten temat, proponowaï róĝne rozwiÈzania,
poczÈwszy od moĝliwoĂci wykorzystania stanowiska laboranta aĝ do przesuniÚcia
problemu w stronÚ samorzÈdów lokalnych.
WaĝnÈ rolÈ dyrektora jest przekonanie organu prowadzÈcego o takich wïaĂnie
potrzebach szkoïy, zwiÈzanych z utrzymaniem i prawidïowym funkcjonowaniem
szkolnej infrastruktury informatycznej. Potrzebne sÈ fundusze na rewitalizacjÚ
sprzÚtu, utrzymania go we wïaĂciwej kondycji, ale takĝe na wïaĂciwe i bezpieczne
zarzÈdzanie tÈ infrastrukturÈ. W praktyce moĝna spotkaÊ kilka rozwiÈzañ:
ľpowierzenie obowiÈzków administracji sieciÈ komputerowÈ w ramach
umowy zlecenia szkolnemu liderowi edukacji informatycznej;
ľ]DWUXGQLHQLH]HZQÚtrznej firmy komputerowej;
ľzatrudnienie przez organ prowadzÈcy (najczÚĂciej samorzÈd gminy) administratora, który nadzoruje sieÊ podlegajÈcych mu szkóï;
ľpowierzenie funkcji kierownika szkolnej infrastruktury informatycznej
i przyznania odpowiedniego dodatku funkcyjnego;
ľSRZLHU]HQLHRERZLÈzków administratora kierownikowi gospodarczemu.
Wszystkie wymienione rozwiÈzania moĝliwe sÈ do zrealizowania jedynie przez
wïaĂciwy organ prowadzÈcy i przeznaczeniu na ten cel odpowiednich Ărodków.
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Zagroĝenia internetowe – wyzwanie dla wspóïczesnej edukacji
Dla dzieci i mïodzieĝy z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko ěródïem informacji czy centrum rozrywki, ale staje siÚ takĝe coraz waĝniejszym, a niekiedy
gïównym i autonomicznym Ărodowiskiem spoïecznego funkcjonowania. Dlatego
kwestia bezpieczeñstwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmïodszych staje siÚ coraz waĝniejszym zagadnieniem wychowawczym.
WspóïczeĂnie dostÚpne media poszerzajÈ i przeobraĝajÈ przestrzeñ ĝycia dzieci
i mïodzieĝy, nadajÈc dzieciñstwu innÈ jakoĂÊ. Czy wpïyw ten ma charakter pozytywny? Wyniki badañ pokazujÈ, ĝe nie zawsze. WskazujÈ, ĝe wspóïczesnÈ arenÈ dla
zjawisk zagraĝajÈcych bezpieczeñstwu najmïodszych w coraz wiÚkszym stopniu
staje siÚ cyberprzestrzeñ. Wraz ze wzrostem dostÚpnoĂci nowoczesnych technologii zwiÚksza siÚ takĝe skala zagroĝeñ internetowych, które mogÈ mieÊ negatywny
wpïyw na prawidïowy rozwój i funkcjonowanie dzieci.
Korzystanie z Internetu przez dzieci moĝe wiÈzaÊ siÚ z nastÚpujÈcymi kategoriami zagroĝeñ:
– kontakt z niebezpiecznymi treĂciami,
– kontakty z niebezpiecznymi osobami,
– przemoc rówieĂnicza (cyberprzemoc),
– uzaleĝnienie od Internetu.
Niebezpieczne treĂci
Dzieci korzystajÈce z Internetu naraĝone sÈ na kontakt z materiaïami, które mogÈ
mieÊ szkodliwy wpïyw na ich psychikÚ. Do niebezpiecznych treĂci zalicza siÚ filmy,
zdjÚcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujÈce przemoc, promujÈce niezdrowe postawy i zachowania, tj. hazard, uĝywki, anoreksjÚ, uczestnictwo
w sektach itp.
CzeĂÊ tych materiaïów publikowanych jest w sieci nielegalnie (pornografia dzieciÚca, rasizm), inne – mimo wysokiej szkodliwoĂci dla najmïodszych internautów
– rozpowszechniane sÈ zgodnie z prawem.
Niebezpieczne treĂci wystÚpujÈ w Internecie w ogromnej liczbie. Materiaïy pornograficzne to najczÚstsza kategoria treĂci publikowanych w tym medium, na które
mïodzi internauci trafiajÈ coraz czÚĂciej zazwyczaj przypadkowo! PowszechnoĂÊ
kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treĂciami potwierdzajÈ badania.
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Skala zagroĝenia1
ľ71% dzieci natrafiïo w Internecie na materiaïy pornograficzne (63% przypadkowo).
ľ51% dzieci napotkaïo materiaïy z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo).
ľ28% dzieci trafiïo na materiaïy propagujÈce przemoc i nietolerancjÚ (74%
przypadkowo).
Niebezpieczne kontakty
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ mïodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów
i portali spoïecznoĂciowych. Dzieci zawierajÈ w ten sposób nowe znajomoĂci, co naraĝa
je na moĝliwoĂÊ kontaktów z niebezpiecznymi
osobami. Przez swojÈ niewiedzÚ i ïatwowiernoĂÊ mïodzi internauci niejednokrotnie stajÈ siÚ
ofiarami przestÚpstw z uĝyciem sieci: oszustw,
wyïudzeñ, wïamañ komputerowych i innych.
Dzieci czÚsto podajÈ obcym w sieci prywatne informacje oraz umawiajÈ siÚ z osobami
poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym Ăwiecie. O internetowych znajomoĂciach dzieci czÚsto nie informujÈ nikogo,
udajÈc siÚ na nie w pojedynkÚ lub z innÈ osobÈ nieletniÈ. Jest to szczególnie niebezpieczne w zwiÈzku z coraz czÚstszym uwodzeniem
dzieci w sieci.
Skala zagroĝenia2
ľPonad 90% mïodych internautów korzysta
z serwisów komunikacyjnych.
ľ68% dzieci korzystajÈcych z Internetu otrzymaïo propozycjÚ spotkania od osób poznanych w sieci. 44,6% z nich skorzystaïo z takiej propozycji.
ľJedynie 23,6% dzieci informuje rodziców
o spotkaniach z osobami poznanymi w sieci.
ľPoïowa dzieci spotyka siÚ z internetowymi
„znajomymi” w pojedynkÚ.
Cyberprzemoc
Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy
rówieĂniczej z wykorzystaniem róĝnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi,
serwisy spoïecznoĂciowe itd. Akty cyberprzemocy przyjmujÈ róĝne formy: nÚkanie,
1

Badanie pt. Kontakty dzieci z niebezpiecznymi treĂciami w Internecie, Gemius S.A., FDN, wrzesieñ 2006
(badani: 2559 dzieci w wieku 12–17 lat).

2

Badania pt. Dziecko w Sieci, Gemius S.A., FDN, styczeñ 2006 (badani: 1779 dzieci w wieku 12–17 lat).
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straszenie, szantaĝowanie z uĝyciem sieci, publikowanie lub rozsyïanie oĂmieszajÈcych, kompromitujÈcych zdjÚÊ, filmów oraz podszywanie siÚ w sieci pod kogoĂ
wbrew jego woli.
Skala zagroĝenia3
ľPïodych internautów doĂwiadczyïo w sieci wulgarnego wyzywania.
ľG]LHFLNRU]\VWDMÈcych z Internetu doznaïo poniĝania, oĂmieszania i upokarzania.
ľG]LHFLGHNODUXMHĝe ktoĂ w sieci podawaï siÚ za nie wbrew ich woli.
ľPïodych internautów doĂwiadczyïo straszenia i szantaĝowania.
ľG]LHFL]Jïasza przypadki rozpowszechniania za poĂrednictwem Internetu lub GSM kompromitujÈcych je materiaïów.

Uzaleĝnienie od Internetu
Problem ten dotyczy rozmaitych aktywnoĂci, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne i sprawia, ĝe mïodzi ludzie poĂwiÚcajÈ mu coraz wiÚcej czasu. SpÚdzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwïaszcza
w aspekcie kontaktów spoïecznych. Moĝe prowadziÊ takĝe do uzaleĝnienia od tego
medium.
O problemie uzaleĝnienia od Internetu mówiïo siÚ do niedawna przede wszystkim
w odniesieniu do osób dorosïych. Tymczasem praktyka szkóï oraz organizacji pracujÈcych z dzieÊmi i zajmujÈcych siÚ bezpieczeñstwem dzieci w Internecie pokazuje, ĝe problem ten coraz czÚĂciej dotyczy równieĝ dzieci.
WiÈĝe siÚ to z coraz wiÚkszÈ dostÚpnoĂciÈ mediów elektronicznych dla najmïodszych,
powszechnoĂciÈ dostÚpu do sieci oraz coraz atrakcyjniejszÈ ofertÈ Internetu. Zjawisko
uzaleĝnienia od sieci wydaje siÚ byÊ zwiÈzane przede wszystkim z grami sieciowymi,
które w ostatnim czasie cieszÈ siÚ wĂród dzieci i mïodzieĝy olbrzymiÈ popularnoĂciÈ.
Skala zagroĝenia5
Co prawda nie ma w Polsce badañ wskazujÈcych wprost na skalÚ problemu uzaleĝnieñ od Internetu, ale dane dotyczÈce sposobów korzystania przez dzieci z tego
medium wskazujÈ duĝy potencjaï tego problemu.
ľ:3ROVFH],QWHUQHWXNRU]\VWDG]LHFL
ľDzieci spÚdzajÈ w sieci coraz wiÚFHMF]DVX2GGRUĂredni czas
poĂwiÚcany miesiÚcznie na korzystanie z Internetu wzrósï z 15 godzin
PLQXWGRJRG]LQPLQXW
ľ1LHPDOFRGUXJLHG]LHFNR  NRU]\VWD],QWHUQHWXFRG]LHQQLHOXESUDZLH
codziennie.
ľLQWHUQDXWöZZZLHNXļODWNRU]\VWD]PRĝliwoĂci grania online.
WzrastajÈcy poziom zagroĝeñ i skala niebezpiecznych sytuacji doĂwiadczanych
przez dzieci to tendencja niepokojÈca. Wspóïczesny mïody czïowiek ĝyje w otacza3

Badanie pt. Przemoc rówieĂnicza a media elektroniczne*HPLXV6$)'1OXW\ EDGDQLG]LHFL
ZZLHNXļODW 



Na przykïad Helpline.org.pl.

5

Badania pt. Eurobarometr 2008EDGDQLH*HPLXV6$0HJDSDQHO3%,*HPLXVOLVWRSDG EDGDQL
G]LHFLZZLHNXODWLZLÚFHM 
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jÈcej go przestrzeni medialnej, w której osoby dorosïe sÈ czÚstokroÊ jedynie goĂÊmi
czy wizytatorami – mniej zorientowanymi w obsïudze i potencjale elektronicznych
mediów. Ten deficyt technicznych kompetencji dorosïych daje mïodym ludziom
zdecydowanÈ przewagÚ nad swoimi nauczycielami i rodzicami w sieci, utrudniajÈc komunikacjÚ miÚdzypokoleniowÈ, a zwïaszcza rozmowy o Internecie. Sprawia
to, ĝe w trudnej sytuacji dzieci i mïodzieĝ w pierwszej kolejnoĂci szukajÈ wsparcia
u rówieĂników. Rodzice czy pedagodzy o niebezpiecznych sytuacjach dowiadujÈ siÚ
niezmiernie rzadko.
Dlatego teĝ przed rodzicami i szkoïÈ stoi zadanie wzbogacenia dotychczasowych
dziaïañ na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy o brakujÈcy i bardzo waĝny,
nowy wymiar ochrony przez zagroĝeniami wynikajÈcym z korzystania przez dzieci
z nowoczesnych technologii.
Potrzeba ta dostrzeĝona zostaïa m.in. przez resort edukacji, czego efektem jest
duĝo wiÚkszy zakres problematyki bezpieczeñstwa dzieci w sieci w zreformowanej
podstawie programowej obowiÈzujÈcej od wrzeĂnia 2009 r. Tematyka ta od kilku
lat jest równieĝ przedmiotem troski organizacji spoïecznych oraz przedstawicieli
branĝy telekomunikacyjnej. NajszerszÈ ofertÚ w tym zakresie przygotowaïa Fundacja Dzieci Niczyje w ramach prowadzonej od 2005 r. kampanii Dziecko w Sieci.

Oferta edukacyjna kampanii Dziecko w Sieci
W ramach kampanii Dziecko w Sieci opracowywane sÈ materiaïy edukacyjne
pomocne przy realizacji zajÚÊ z zakresu bezpieczeñstwa dzieci w Internecie. Propozycje dydaktyczne kampanii skierowane sÈ do profesjonalistów pracujÈcych
z dzieÊmi – nauczycieli, pedagogów, wychowawców, a takĝe do rodziców zainteresowanych zwiÚkszeniem bezpieczeñstwa swoich dzieci w sieci.
Oferta edukacyjna kampanii tworzona jest w nawiÈzaniu do idei blended learningu, ïÈczÈc nauczanie bezpoĂrednie (tradycyjne) za pomocÈ scenariuszy zajÚÊ
z nauczaniem przez komputer poprzez kursy e-learning oraz serwis internetowy dla
dzieci www.sieciaki.pl.
Scenariusze zajÚÊ oraz kursy e-learning mogÈ byÊ wykorzystywane podczas zajÚÊ szkolnych, pozaszkolnych lub imprez edukacyjnych. Do prowadzenia zajÚÊ wymagana jest jedynie podstawowa znajomoĂÊ specyfiki Internetu.
Serwis edukacyjny www.dzieckowsieci.pl
Wszelkie informacje o propozycjach edukacyjnych opracowywanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci udostÚpniane sÈ w serwisie www.dzieckowsieci.pl. Daje on moĝliwoĂÊ pobrania scenariuszy zajÚÊ w wersji PDF oraz pobrania wszelkich potrzebnych do
realizacji zajÚÊ materiaïów multimedialnych: prezentacji, filmów, kreskówek.
Serwis daje równieĝ moĝliwoĂÊ ewaluacji zajÚÊ przez nauczycieli oraz pobierania
zaĂwiadczeñ o zrealizowanych zajÚciach dydaktycznych.
Kursy e-learning kampanii Dziecko w Sieci
Kursy e-learning kampanii Dziecko w Sieci dostÚpne sÈ za poĂrednictwem autorskiej platformy e-learning, dostÚpnej pod adresem www.kursy.dzieckowsieci.pl.
Warunkiem korzystania z kursów jest rejestracja na platformie.
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Po zalogowaniu nauczyciel/opiekun grupy uczniów moĝe m.in. ĂledziÊ postÚpy w realizacji kursów przez swoich podopiecznych oraz otrzymaÊ zaĂwiadczenie
o prowadzeniu zajÚÊ. ZaĂwiadczenie drukuje siÚ automatycznie po ukoñczeniu kursu przez uczniów.
Serwis www.sieciaki.pl
Sieciaki.pl to serwis internetowy adresowany do dzieci w wieku 6–12 lat,
w którym mogÈ one znaleěÊ wiele cennych informacji o bezpiecznym i efektywnym
korzystaniu z Internetu. Na fabule serwisu oparta jest czÚĂÊ scenariuszy zajÚÊ i kursów e-learning, przygotowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci.
Projekt www.sieciaki.pl jest przewidziany przede wszystkim do samodzielnego
uĝytkowania przez dzieci, ale moĝe byÊ z powodzeniem wykorzystywany jako narzÚdzie edukacyjne podczas zajÚÊ w szkolnej pracowni komputerowej.
Gïównymi bohaterami serwisu jest grupa Sieciaków – dzieci dobrze znajÈcych
zasady bezpieczeñstwa w Internecie, które we wspóïpracy z robotem Netrobi
i SztucznÈ InteligencjÈ zwalczajÈ internetowe zïo – Sieciuchy, na czele których stoi
Czyste Zïo. Serwis skïada siÚ z dwóch gïównych przestrzeni: portalu spoïecznoĂciowego oraz „wirtualnego Ăwiata”.
Serwis spoïecznoĂciowy ma na celu nauczenie mïodych internautów, jakich zasad bezpieczeñstwa naleĝy przestrzegaÊ, korzystajÈc z narzÚdzi komunikacyjnych,
np. tworzÈc bezpieczny profil. Ponadto zarejestrowani uĝytkownicy majÈ dostÚp do
wielu ciekawych materiaïów multimedialnych, mogÈ braÊ udziaï w licznych konkursach oraz korzystaÊ z katalogu bezpiecznych stron – witryn sprawdzonych i certyfikowanych przez zespóï Sieciaków.
Wirtualny Ăwiat to seria lokacji zwiÈzanych z fabuïÈ serwisu (np. Gabinet Sztucznej
Inteligencji czy Laboratorium wirusów), gdzie poprzez udziaï w róĝnych grach i zabawach uĝytkownicy wypeïniajÈ sieciakowe misje, zdobywajÈc punkty – bajty. Bajty
moĝna wymieniÊ na atrakcyjne nagrody w sieciakowym sklepie.

Propozycje zajÚÊ edukacyjnych kampanii Dziecko w Sieci
Oferta edukacyjna kampanii Dziecko w Sieci zostaïa opracowana dla trzech poziomów edukacji szkolnej:
ľNODV\,ļ,,,V]Nöï podstawowych,
ľNODV\,9ļ9,V]Nöï podstawowych,
ľNODV\,ļ,,,V]Nöï gimnazjalnych.
Przygotowane zostaïy takĝe specjalne materiaïy dla rodziców. Dodatkowym narzÚdziem edukacyjnym, pozwalajÈcym utrwaliÊ i rozszerzyÊ zdobytÈ wiedzÚ w toku
zajÚÊ, jest opisany wyĝej serwis edukacyjny dla dzieci www.sieciaki.pl.
Poniĝej scharakteryzowane zostaïy wybrane propozycje edukacyjne kampanii
Dziecko w Sieci.

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

39

Edukacja na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy w Internecie
Julia Barliñska

Oferta edukacyjna dla klas I–III szkóï podstawowych
ZajÚcia lekcyjne „Sieciaki”
Na potrzeby realizacji zajÚÊ Sieciaki opracowany zostaï scenariusz zajÚÊ w dwóch
wersjach: peïnej (2 x 45 min.) oraz skróconej (45 min.). Gïównym celem zajÚÊ jest podnoszenie ĂwiadomoĂci dzieci na temat tego, jak bezpiecznie i efektywnie korzystaÊ z sieci,
przekazujÈc informacje o internetowych zagroĝeniach, zasadach bezpiecznego uĝywania Internetu oraz metodach reagowania na internetowe niebezpieczeñstwa.
W scenariuszach proponowane sÈ formy edukacji przez zabawÚ: burza mózgów,
kreskówki, konkursy, Êwiczenia. W obydwu scenariuszach gïówny element zajÚÊ
stanowiÈ kreskówki pt. Sieciaki:
– czÚĂÊ I. Nie podawaj swoich danych,
– czÚĂÊ II. Zabezpiecz swój komputer,
– czÚĂÊ III. Mów, jeĂli coĂ jest nie tak.

W kreskówkach przez pryzmat przygód Sieciaków (druĝyny dzieciaków dbajÈcych o bezpieczeñstwo w Internecie) prezentowane sÈ zagroĝenia internetowe (symbolicznie przedstawione jako zïe Sieciuchy) oraz podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
Kurs e-learning „Poznaj bezpieczny Internet”
Kurs skïada siÚ z 8 moduïów, w których dzieci poznajÈ podstawowe zasady bezpieczeñstwa w Internecie. Zadaniem uĝytkownika kursu jest zdobycie 7 stopni wtajemniczenia i doïÈczenie do druĝyny Sieciaków. Kurs przewidziany jest na trzy jednostki lekcyjne. Szkolenie oparte jest na przygodach postaci z projektu Sieciaki.pl.

Oferta edukacyjna dla klas IV–VI szkóï podstawowych
ZajÚcia lekcyjne „3…2…1…Internet!”
Podstawowym celem zajÚÊ 3…2…1 Internet! jest prezentacja efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy do nastÚpujÈcych zachowañ ryzykownych: cyberprzemocy, spotkañ z osobami znanymi wyïÈcznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa w sieci, nadmiernego korzystania z Internetu.
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ZajÚcia opierajÈ siÚ na edukacji przez zabawÚ z wykorzystaniem: prezentacji multimedialnej, kreskówek, Êwiczeñ indywidualnych oraz Êwiczeñ grupowych.
PrezentacjÚ multimedialnÈ wykorzystywanÈ w toku zajÚÊ rozpoczyna zaproszenie do udziaïu w zajÚciach, wygïoszone przez Krzysztofa Hoïowczyca. Zapowiada
i podsumowuje on kolejne piÚÊ kreskówek, prezentujÈcych dzieciom podstawowe
zagroĝenia zwiÈzane z korzystaniem z Internetu. Kaĝda kreskówka poĂwiÚcona jest
innej formie zagroĝenia, którÈ dzieci poznajÈ przez pryzmat przygód Kuby, Ani, Sandry, Szymona i Piotrka – uczniów szkoïy podstawowej.

Prezentacja kaĝdego odcinka jest podzielona na dwie czÚĂci – przerwa nastÚpuje
w sytuacji wyboru bohatera pomiÚdzy zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym.
Kaĝdemu dylematowi bohatera kreskówki towarzyszy Êwiczenie indywidualne sïuĝÈce aktywizacji myĂlenia w kategoriach zalet i wad wyboru danego zachowania
i diagnozie tendencji w grupie – tego, jaki wybór zachowañ dominuje: bezpiecznych
czy ryzykownych. Uczniowie w drodze gïosowania podejmujÈ decyzjÚ, jak powinien
siÚ zachowaÊ bohater historii.
Podczas lekcji prezentowane sÈ obydwie wersje w kolejnoĂci zaleĝnej od wyników gïosowania uczniów – najpierw zakoñczenie wybrane przez wiÚkszoĂÊ dzieci,
nastÚpnie wariant alternatywny.
mwiczenia grupowe przeprowadzane po kaĝdym odcinku kreskówki sïuĝÈ pogïÚbieniu i doprecyzowaniu zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania w danej
sytuacji ryzykownej.
Kurs e-learning „Bezpieczna przygoda z Internetem”
Kurs przewidziany na trzy jednostki lekcyjne prezentuje zasady bezpieczeñstwa
w sieci oraz konsekwencje zachowañ ryzykownych. Sieciaki: Ajpi, Spociak, Netka
i Kompel w towarzystwie robota Netrobiego i Sztucznej Inteligencji zmagajÈ siÚ
z zagroĝeniami w Internecie i poznajÈ podstawowe zasady bezpieczeñstwa.

Kurs skïada siÚ z 7 moduïów. Zadaniem uĝytkownika jest przejĂcie 7 komnat,
zdobycie 7 dysków wiedzy i doïÈczenie do druĝyny Sieciaków.
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Oferta edukacyjna dla klas I–III szkóï gimnazjalnych
ZajÚcia lekcyjne „Stop cyberprzemocy”
Propozycja edukacyjna Stop cyberprzemocy powstaïa w odpowiedzi na rosnÈcÈ
skalÚ przemocy rówieĂniczej w sieci.
Celem zajÚÊ jest zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwraĝliwienie ich na specyfikÚ problemu, zwiÈzanÈ przede wszystkim z moĝliwymi powaĝnymi konsekwencjami tego typu dziaïañ zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.
Efektem zajÚÊ powinno byÊ równieĝ wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.
W toku zajÚÊ mïodzieĝ powinna dowiedzieÊ siÚ:
– jakie sÈ formy cyberprzemocy,
– jakie mogÈ byÊ odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy,
– jakie sÈ moĝliwe konsekwencje przemocy w Internecie dla sprawców tego
typu dziaïañ,
– jak powinna zachowaÊ siÚ ofiara cyberprzemocy i gdzie moĝe szukaÊ pomocy,
– jak powinni zachowywaÊ siÚ Ăwiadkowie cyberprzemocy,
– jak siÚ zachowywaÊ, ĝeby zmniejszyÊ ryzyko zostania ofiarÈ cyberprzemocy.
W scenariuszu proponowane sÈ nastÚpujÈce elementy pracy warsztatowej: prezentacja filmu, „burza mózgów”, praca w grupach, dyskusja moderowana przez nauczyciela. Czas zajÚÊ to dwie godziny lekcyjne.

PodstawÈ zajÚÊ jest film, który przedstawia przypadek przemocy rówieĂniczej z uĝyciem mediów elektronicznych. Jego gïówna bohaterka zostaïa nagrana przez kolegów
telefonem komórkowym w szatni po zajÚciach WF. Film trafia do Internetu. Dziewczyna staje siÚ przedmiotem ĝartów ze strony kolegów i koleĝanek. Przestaje przychodziÊ
do szkoïy. Nie potrafi poradziÊ sobie z tÈ sytuacjÈ. W filmie historia przedstawiona jest
z perspektywy ofiary, jednego ze sprawców oraz Ăwiadka wydarzeñ. Film trwa 2 minuty
i stanowi wstÚp do dyskusji w klasie na temat cyberprzemocy.
Kurs e-learning „Znajomi-nieznajomi.pl”
Uĝytkownik kursu wciela siÚ w rolÚ administratora serwisu
spoïecznoĂciowego i rozwiÈzuje problemy jego uĝytkowników.
Administrator jest w staïym kontakcie z szefem, który przekazuje mu polecenia i pomaga w trudnych sytuacjach.
Kurs przewidziany jest na 3 jednostki lekcyjne i skïada siÚ
z 10 moduïów, w których uĝytkownik zapoznaje siÚ z najwaĝniejszymi zagroĝeniami zwiÈzanymi z Internetem, ze szczególnym uwzglÚdnieniem niebezpieczeñstw zwiÈzanych z serwisami spoïecznoĂciowymi.
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Materiaïy dla rodziców
W ramach oferty edukacyjnej kampanii Dziecko w Sieci zostaïy przygotowane
takĝe materiaïy dla rodziców. SÈ to przede wszystkim ulotki i foldery informujÈce o podstawowych zagroĝeniach internetowych oraz zasadach bezpiecznego korzystania z sieci. Moĝna je pobraÊ z serwisu www.dzieckowsieci.pl, wydrukowaÊ i
przekazaÊ rodzicom podczas wywiadówki lub spotkania z rodzicami poĂwiÚconego
bezpieczeñstwu dzieci w sieci. SÈ to m.in.:
1) 10 porad dla rodziców – ulotka zawierajÈca porady, jak zapewniÊ dzieciom bezpieczeñstwo w sieci;
2) Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu – umowa pomiÚdzy rodzicami a dzieckiem poruszajÈca najwaĝniejsze kwestie dotyczÈce zasad korzystania z Internetu, opracowana w dwóch wersjach: dla dzieci mïodszych
i starszych. Zawarcie umowy i umieszczenie jej w widocznym miejscu
obok komputera bÚdzie przypominaÊ dziecku o sposobach unikania
i radzenia sobie z zagroĝeniami w sieci;
3) Stop cyberprzemocy – ulotka zawierajÈca informacje o problemie cyberprzemocy oraz sposobach reagowania na zjawisko przemocy rówieĂniczej w sieci.

Podsumowanie
Ewolucja tradycyjnych zagroĝeñ w kierunku niebezpieczeñstw online stawia przed
szkoïÈ nowe wyzwania. Wychowanie dzieci i mïodzieĝy do prawidïowego funkcjonowania
w Internecie powinno owocowaÊ m.in. umiejÚtnoĂciÈ oceny konsekwencji swoich dziaïañ,
poziomu bezpieczeñstwa w kontaktach z innymi osobami w sieci, odpowiedzialnoĂciÈ za
wykorzystywanie materiaïów dostÚpnych w Internecie oraz publikowane w sieci treĂci.
Edukacja medialna powinna byÊ rozumiana juĝ nie tylko jako prezentacja klarownego kodeksu zasad co wolno, a czego nie wolno robiÊ w Internecie, ĝeby nie wpaĂÊ
w sidïa internetowych zagroĝeñ – ale jako trening zachowañ spoïecznych, wpisany
w realia kontaktów zapoĂredniczonych przez Internet.
Najlepiej zatem realizowaÊ to zaïoĝenie metodÈ kilkutorowÈ – z wykorzystaniem
tradycyjnej pracy warsztatowej, podczas której dorosïy prowadzÈcy sïuĝy konsultacjÈ i wyjaĂnieniem zasad bezpieczeñstwa i konsekwencji ryzykownych dziaïañ oraz
e-learningu – dajÈcego moĝliwoĂÊ edukacji na rzecz bezpieczeñstwa w cyberprzestrzeni w naturalnym dla tego tematu Ărodowisku oraz udziaïem w inicjatywach
podnoszÈcych spoïecznÈ ĂwiadomoĂÊ na temat wïaĂciwego korzystania z nowoczesnych technologii6. Oferta edukacyjna kampanii Dziecko w Sieci moĝe byÊ pomocna w realizacji tych waĝnych postulatów wychowawczych.

6

Coraz czÚĂciej tematyka bezpieczeñstwa w Internecie jest przedmiotem rozmaitych inicjatyw spoïecznych, kampanii czy konkursów. Co roku w lutym w caïej Europie obchodzony jest Dzieñ Bezpiecznego
Internetu (DBI). W Polsce obchody DBI, organizowane w ramach programu Saferinternet.pl, polegajÈ
na organizowaniu przez szkoïy w caïym kraju rozmaitych inicjatyw zwiÈzanych z bezpieczeñstwem
online (wiÚcej www.dbi.pl).
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III. Cyberprzemoc
– aspekty prawne i psychologiczne
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Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocÈ.
Analiza przepisów prawnych.
DoĂwiadczenia Helpline.org.pl
Justyna Podlewska, Weronika Sobierajska

Niniejszy artykuï jest opisem dziaïañ, doĂwiadczeñ i porad prawnych Helpline.org.pl
– zespoïu powoïanego do przeciwdziaïania i powstrzymywania przemocy wobec dzieci i
mïodzieĝy przy uĝyciu Internetu i telefonii komórkowej.
Najwaĝniejsze i najczÚĂciej wystÚpujÈce formy przemocy w Internecie zostanÈ
omówione w aspekcie prawnym. Liczne formy cyberprzemocy zostaïy podzielone
na piÚÊ gïównych kategorii. Poniĝej znajduje siÚ krótka charakterystyka poszczególnych kategorii oraz przykïady otrzymywanych przez zespóï Helpline.org.pl zgïoszeñ w zakresie kaĝdej z nich. Kaĝda z kategorii opatrzona jest równieĝ krótkim
komentarzem prawnika oraz konsultanta zespoïu Helpline.org.pl.
Mimo ĝe w chwili obecnej polskie prawo nie zapewnia w peïni skutecznej ochrony maïoletnich przed cyberprzemocÈ, to wykorzystujÈc istniejÈce regulacje prawne
moĝna w pewnym zakresie chroniÊ maïoletnie ofiary przemocy w Internecie.
W przypadku cyberprzemocy dostÚpne sÈ dwie drogi ochrony prawnej: karna
i cywilna. Jest to istotne rozróĝnienie ze wzglÚdu na fakt, iĝ mnogoĂÊ moĝliwoĂci
dziaïañ przemocowych przy uĝyciu nowych technologii powoduje, ĝe przestÚpstwa
zawarte w Kodeksie karnym nie obejmujÈ ich swoim zakresem. W zwiÈzku z tym,
w niektórych przypadkach, niemoĝliwe jest skierowanie sprawy do postÚpowania
karnego (zgïoszenia jako przestÚpstwa). W takich sytuacjach konieczne jest posïuĝenie siÚ drogÈ cywilnÈ, czyli drogÈ roszczeñ odszkodowawczych.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe:
Ö w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniĝej
18 roku ĝycia, wszystkie dziaïania prawne realizujÈ rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest moĝliwe dochodzenie odpowiedzialnoĂci prawnej
dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocÈ bez wspóïpracy z rodzicami.
Ö Niezaleĝnie od formy cyberprzemocy, jeĝeli podejrzewamy, ĝe sprawcÈ
cyberprzemocy jest osoba poniĝej 17 roku ĝycia, dziaïania w sprawie realizuje sÈd rodzinny i nieletnich, wïaĂciwy ze wzglÚdu na miejsce pobytu ewentualnego sprawcy cyberprzemocy. Tam naleĝy zïoĝyÊ informacjÚ
o doĂwiadczanej przez dziecko cyberprzemocy.
Ö Jeĝeli zgïosimy przestÚpstwo, a policja i prokuratura rozpocznÈ postÚpowanie, dziecko jako pokrzywdzony jest jednoczeĂnie Ăwiadkiem przestÚpstwa
i w zwiÈzku z tym bÚdzie przesïuchiwane.
Ö W polskim prawie istnieje obowiÈzek zawiadomienia o przestÚpstwie. Kaĝdy,
dowiedziawszy siÚ o popeïnieniu przestÚpstwa Ăciganego z urzÚdu, ma spo-

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

45

Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocÈ. Analiza przepisów prawnych
Justyna Podlewska, Weronika Sobierajska

ïeczny obowiÈzek zawiadomiÊ o tym prokuratora lub policjÚ. Instytucje pañstwowe i samorzÈdowe, które w zwiÈzku ze swÈ dziaïalnoĂciÈ dowiedziaïy siÚ
o popeïnieniu przestÚpstwa Ăciganego z urzÚdu, sÈ obowiÈzane niezwïocznie
zawiadomiÊ o tym prokuratora lub policjÚ (art. 304 § 1 i 2 k.p.k.). W przypadku cyberprzemocy przestÚpstwami Ăciganymi z urzÚdu sÈ: wïamania, groěby:
karalna i bezprawna. Jeĝeli posiada siÚ wiedzÚ o tych przestÚpstwach, naleĝy
zawiadomiÊ policjÚ lub prokuraturÚ.
Poniĝej znajduje siÚ krótki komentarz do najczÚĂciej wystÚpujÈcych form cyberprzemocy, przedstawiajÈcy moĝliwoĂci dziaïania oraz sposoby dochodzenia odpowiedzialnoĂci prawnej sprawcy.

1. Naruszenie dóbr osobistych, a w szczególnoĂci nazwiska lub
pseudonimu i wizerunku oraz czci
¡ Naruszenie wizerunku
Dziaïania
ľUpublicznianie wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich wïaĂciciela.
Formy
ľUmieszczenie zdjÚcia lub filmu przedstawiajÈcego kogoĂ na stronie internetowej, na blogu, w serwisie spoïecznoĂciowym itp.
ľRozesïanie zdjÚcia przedstawiajÈcego kogoĂ lub filmiku z czyimĂ udziaïem
e-mailem, telefonem komórkowym.
Jak prawo chroni dzieci
Konstytucja
Art. 47.
Kaĝdy ma prawo do ochrony prawnej ĝycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz do decydowania o swoim ĝyciu osobistym.
Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 8.
1. Pañstwa-Strony podejmujÈ dziaïania majÈce na celu poszanowanie prawa dziecka do
zachowania jego toĝsamoĂci, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych
zgodnych z prawem, z wyïÈczeniem bezprawnych ingerencji.
2. W przypadku, gdy dziecko zostaïo bezprawnie pozbawione czÚĂci lub wszystkich
elementów swojej toĝsamoĂci, Pañstwa-Strony okaĝÈ wïaĂciwÈ pomoc i ochronÚ
w celu jak najszybszego przywrócenia jego toĝsamoĂci.

46

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï

Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocÈ. Analiza przepisów prawnych
Justyna Podlewska, Weronika Sobierajska

Kodeks cywilny
Art. 23.
Dobra osobiste czïowieka, jak w szczególnoĂci zdrowie, wolnoĂÊ, czeĂÊ, swoboda
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoĂÊ mieszkania, twórczoĂÊ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostajÈ pod ochronÈ prawa cywilnego niezaleĝnie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach.
Art. 24.
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagroĝone cudzym dziaïaniem, moĝe ĝÈdaÊ zaniechania tego dziaïania, chyba ĝe nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego
naruszenia moĝe on takĝe ĝÈdaÊ, aĝeby osoba, która dopuĂciïa siÚ naruszenia,
dopeïniïa czynnoĂci potrzebnych do usuniÚcia jego skutków, w szczególnoĂci
aĝeby zïoĝyïa oĂwiadczenie odpowiedniej treĂci i w odpowiedniej formie. Na
zasadach przewidzianych w kodeksie moĝe on równieĝ ĝÈdaÊ zadoĂÊuczynienia
pieniÚĝnego lub zapïaty odpowiedniej sumy pieniÚĝnej na wskazany cel spoïeczny.
§ 2. Jeĝeli wskutek naruszenia dobra osobistego zostaïa wyrzÈdzona szkoda majÈtkowa,
poszkodowany moĝe ĝÈdaÊ jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyĝsze nie uchybiajÈ uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,
w szczególnoĂci w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Przykïady

Ö KtoĂ na naszej klasie zaïoĝyï konto i siÚ pode mnie podszyï i tam sÈ moje
zdjÚcia z róĝnych wycieczek szkolnych i z basenu. Te zdjÚcia sÈ okropne!
Wszyscy je oglÈdajÈ i teraz ĂmiejÈ siÚ ze mnie. A w danych napisali, ĝe jestem chÚtna i takie okropne rzeczy. Bardzo siÚ wstydzÚ...

Ö Dzwoniïam do Was w sprawie zrzucenia do Internetu mojego nagiego zdjÚcia na serwis fotka.pl. Zrobiï to chyba mój chïopak, bo tylko on miaï to zdjÚcie. A zerwaliĂmy i teraz on siÚ mĂci...
JednÈ z najpopularniejszych form cyberprzemocy zgïaszanych w Helpline.org.pl jest wykorzystywanie czyjegoĂ wizerunku. Mowa tu o sytuacji, gdy przedstawiajÈce kogoĂ zdjÚcie lub filmik
z czyimĂ udziaïem staje siÚ narzÚdziem przemocy
rówieĂniczej. W posiadanie owych zdjÚÊ i filmików
przeĂladowcy mogÈ wchodziÊ na dwa sposoby:
mogÈ sami je wykonaÊ (najczÚĂciej bez wiedzy
i zgody, a czasem wbrew woli danych osób) lub
zdobyÊ je poprzez skopiowanie z jakiegoĂ miejsca
w Internecie. Mïodzi internauci nieĂwiadomi zagroĝenia wiÈĝÈcego siÚ z umieszczaniem swoich
zdjÚÊ w Internecie czÚsto na róĝnych portalach
spoïecznoĂciowych, fotoblogach i w miejscach
tym podobnych udostÚpniajÈ do oglÈdania ich
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POZWANY
(osoba naruszajÈca
wizerunek)

NARUSZENIE
WIZERUNKU

POWÓD
(osoba, której
wizerunek naruszono)
ochrona

KODEKS
CYWILNY
art. 24 i 23

Pozew
o odszkodowanie
i zaprzestanie
naruszenia

SkD REJONOWY
wydziaï cywilny
(wïaĂciwy dla pozwanego)
Schemat 1. Procedura postÚpowania w sprawie naruszenia wizerunku
dziesiÈtki. Tak zdobyte materiaïy sÈ póěniej umieszczane w Internecie, np. na specjalnie
stworzonych profilach, kontach czy blogach, czÚsto opatrzone sÈ niechcianymi i niemiïymi dla wïaĂciciela wizerunku komentarzami. Posiadanie materiaïów takich jak zdjÚcie czy
film otwiera równieĝ furtkÚ do szeregu dziaïañ, majÈcych na celu oĂmieszenie dziecka.
Komentarz prawnika
W przypadku bezprawnego uĝycia wizerunku, imienia i nazwiska lub pseudonimu dziecka mamy do czynienia z naruszeniem jego dóbr osobistych. DrogÈ ochro-
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ny prawnej jest droga cywilna. Jeĝeli sprawcÈ jest osoba peïnoletnia moĝemy
w imieniu naszego dziecka domagaÊ siÚ zaniechania naruszenia, usuniÚcia skutków naruszenia, a takĝe zadoĂÊuczynienia pieniÚĝnego za doznanÈ krzywdÚ lub zapïaty odpowiedniej sumy na wskazany cel spoïeczny.
Uprawnienie to realizujemy przez sformuïowanie pozwu do sÈdu cywilnego, wïaĂciwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli sprawcy naruszenia dóbr lub dla
miejsca dokonania naruszenia. Oznacza to, ĝe musimy dokïadnie wiedzieÊ kim jest naruszajÈcy i gdzie mieszka, ponadto naleĝy udowodniÊ naruszenie dóbr. Od pozwu naleĝy
wnieĂÊ opïatÚ. W przypadku spraw dotyczÈcych dóbr osobistych, wysokoĂÊ tej opïaty
ksztaïtuje siÚ w granicach od 30 do 600 zï.
Pozew powinien obejmowaÊ nastÚpujÈce elementy:
1. OkreĂlenie sÈdu, do którego jest kierowany (SÈd OkrÚgowy, Wydziaï Cywilny
w …………….).
2. Dokïadne oznaczenie stron i przedstawicieli ustawowych wraz z danymi obejmujÈcymi miejsce zamieszkania.
4. NazwÚ pisma – pozew o ochronÚ dóbr osobistych oraz o zapïatÚ kwoty ……….. zï.
5. OkreĂlenie ĝÈdania pozwu oraz przytoczenie okolicznoĂci, dowodów uzasadniajÈcych to ĝÈdanie.
6. Podpisy powoda, ewentualnie przedstawiciela ustawowego.
7. Wymienienie zaïÈczników (patrz wzór nr 1, str. 65).
Szczególnym rodzajem naruszenia wizerunku jest opublikowanie w Internecie zdjÚcia
lub filmu przedstawiajÈcego nagie dziecko. W przypadku tym, co prawda, mamy do czynienia z naruszeniem wizerunku, naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe opublikowanie w Internecie,
w jakiejkolwiek formie, zdjÚcia nagiego dziecka (osoby poniĝej 18 roku ĝycia) jest takĝe
przestÚpstwem rozpowszechniania pornografii z udziaïem maïoletniego z art. 202 § 3 k.k.:
Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada
albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treĂci pornograficzne z udziaïem maïoletniego albo treĂci pornograficzne zwiÈzane z prezentowaniem przemocy lub posïugiwaniem siÚ
zwierzÚciem, podlega karze pozbawienia wolnoĂci od 6 miesiÚcy do lat 8. Jest to przestÚpstwo Ăcigane z urzÚdu, zatem naleĝy zgïosiÊ je w formie zawiadomienia o przestÚpstwie do
prokuratury.
¡ Naruszenie czci (zniesïawienie, zniewaĝenie)
Dziaïania
ľWszelkie zachowania uwïaczajÈce czyjejĂ godnoĂci, stanowiÈce przejaw lekcewaĝenia oraz pogardy.
ľZniewaĝenie drugiej osoby w Internecie lub przy uĝyciu innych technologii
komunikacyjnych.
ľPomówienie (oszczerstwo) o takie postÚpowanie lub wïaĂciwoĂci, które mogÈ
danÈ osobÚ poniĝyÊ w opinii publicznej.
ľ8ĝycie wizerunku osoby w celu jej oĂmieszania, upokorzenia.
ľWypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego zniewaĝajÈcych go wulgaryzmów lub epitetów.
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Formy
ľUmieszczenie wizerunku osoby w celu jej oĂmieszenia, np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie spoïecznoĂciowym, rozesïanie e-mailem lub przez
telefon komórkowy.
ľUmieszczanie w Internecie lub przesyïanie drogÈ e-mailowÈ, przy uĝyciu komunikatorów, serwisów spoïecznoĂciowych, telefonu komórkowego itp. obraĝajÈcych kogoĂ treĂci i opinii.
ľTworzenie kompromitujÈcych i oĂmieszajÈcych stron internetowych, blogów,
faïszywych kont i profili w serwisach spoïecznoĂciowych.
ľRozsyïanie drogÈ e-mailowÈ lub przez telefon komórkowy róĝnego rodzaju
kompromitujÈcych materiaïów.
Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 8.
1. Pañstwa-Strony podejmujÈ dziaïania majÈce na celu poszanowanie prawa dziecka do
zachowania jego toĝsamoĂci, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych,
zgodnych z prawem, z wyïÈczeniem bezprawnych ingerencji.
2. W przypadku, gdy dziecko zostaïo bezprawnie pozbawione czÚĂci lub wszystkich
elementów swojej toĝsamoĂci, Pañstwa-Strony okaĝÈ wïaĂciwÈ pomoc i ochronÚ
w celu jak najszybszego przywrócenia jego toĝsamoĂci.
Kodeks karny
Art. 212.
§ 1. Kto pomawia innÈ osobÚ, grupÚ osób, instytucjÚ, osobÚ prawnÈ lub jednostkÚ organizacyjnÈ niemajÈcÈ osobowoĂci prawnej o takie postÚpowanie lub wïaĂciwoĂci,
które mogÈ poniĝyÊ jÈ w opinii publicznej lub naraziÊ na utratÚ zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaïalnoĂci, podlega grzywnie,
karze ograniczenia albo pozbawienia wolnoĂci do roku.
§ 2. Jeĝeli sprawca dopuszcza siÚ czynu okreĂlonego w § 1 za pomocÈ Ărodków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĂci albo
pozbawienia wolnoĂci do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestÚpstwo okreĂlone w § 1 lub 2 sÈd moĝe orzec nawiÈzkÚ na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyĝa albo na inny cel
spoïeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. ¥ciganie przestÚpstwa okreĂlonego w § 1 lub 2 odbywa siÚ z oskarĝenia prywatnego.
Art. 216.
§ 1. Kto zniewaĝa innÈ osobÚ w jej obecnoĂci albo choÊby pod jej nieobecnoĂÊ, lecz
publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarïa, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolnoĂci.
§ 2. Kto zniewaĝa innÈ osobÚ za pomocÈ Ărodków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĂci albo pozbawienia wolnoĂci do
roku.
§ 3. Jeĝeli zniewagÚ wywoïaïo wyzywajÈce zachowanie siÚ pokrzywdzonego albo jeĝeli pokrzywdzony odpowiedziaï naruszeniem nietykalnoĂci cielesnej lub zniewagÈ wzajemnÈ, sÈd moĝe odstÈpiÊ od wymierzenia kary.
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§ 4. W razie skazania za przestÚpstwo okreĂlone w § 2 sÈd moĝe orzec nawiÈzkÚ na
rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyĝa albo na inny cel spoïeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. ¥ciganie odbywa siÚ z oskarĝenia prywatnego.
Przykïady

Ö Dostaïam wczoraj link do takiego filmiku na youtubie. Moja koleĝanka napisaïa mi, ĝe duĝo osób ode mnie ze szkoïy dostaïo na GG taki link. A na
tym filmiku jest jak jedna dziewczyna od nas ze szkoïy robi siku. Jest mi jej
bardzo szkoda. Czy mogÚ jej jakoĂ pomóc?

Ö Podobno jedna dziewczyna umieĂciïa na swoim blogu opowieĂÊ o mnie.

Pisze tam nieprawdziwe rzeczy, które mnie obraĝajÈ, a najgorsze jest, ĝe
podaje tam moje dane i mój nr GG, ĝeby inni mogli mi pisaÊ, jaka jestem
gïupia...

Dla dzieci, zwïaszcza tych nastoletnich, niezwykle waĝnÈ rolÚ odgrywa wyglÈd
oraz pozycja w grupie spoïecznej. Osoby w tym wieku czÚsto nie potrafiÈ zachowywaÊ zdrowego dystansu do mankamentów swojej urody czy swoich ograniczeñ.
ZabiegajÈc o akceptacjÚ wĂród rówieĂników, szukajÈ samoakceptacji. Dlatego teĝ
ogromnie krzywdzÈce sÈ dla mïodych ludzi sytuacje oĂmieszania ich w oczach zarówno ich kolegów, jak i osób dorosïych. NaĂmiewanie siÚ z czyichĂ wad, takich
jak otyïoĂÊ czy trÈdzik, przezywanie kogoĂ, wymyĂlanie nieprawdziwych, kompromitujÈcych historii na czyjĂ temat, to czÚsto wystÚpujÈce w szkole formy przemocy
psychicznej. Umieszczenie jednak takich treĂci w cyberprzestrzeni stwarza w dzieciach poczucie globalnoĂci ich upokorzenia, a jednoczeĂnie potÚguje ich rozpacz
w zwiÈzku z bezradnoĂciÈ wobec tych praktyk. W zwiÈzku z bardzo duĝÈ wraĝliwoĂciÈ dzieci wobec tego rodzaju form krzywdzenia, nie moĝna ich lekcewaĝyÊ, mimo
ĝe czasem wydajÈ siÚ nam dorosïym maïo szkodliwe czy wrÚcz absurdalne.
Komentarz prawnika
Opisane powyĝej formy cyberprzemocy moĝna okreĂliÊ jako przestÚpstwo zniesïawienia lub zniewagi opisane w Kodeksie karnym. Zatem w tym przypadku do
ochrony dziecka wykorzystaÊ naleĝy drogÚ karnÈ.
PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe oba te przestÚpstwa sÈ prywatnoskargowe, co oznacza, ĝe
osoba pokrzywdzona lub jej przedstawiciel prawny muszÈ sformuïowaÊ prywatny
akt oskarĝenia i zïoĝyÊ go w sÈdzie rejonowym, wydziale karnym wïaĂciwym ze
wzglÚdu na miejsce popeïnienia przestÚpstwa.
W tym przypadku naleĝy równieĝ mieÊ wiedzÚ o tym, kto jest sprawcÈ przestÚpstwa, a
takĝe posiadaÊ jego dokïadne dane oraz dowody popeïnionego przestÚpstwa. Dowodami
w tego rodzaju sprawie mogÈ byÊ materiaïy z Internetu zgrane na pïytÚ lub inny noĂnik,
ewentualnie wydrukowane, z podaniem adresów danych stron internetowych, na których
byïy prezentowane. Dowodem mogÈ byÊ równieĝ zeznania Ăwiadków, którzy sïyszeli lub
widzieli okolicznoĂci nagrania i samo nagranie.
Jeĝeli sprawcÈ cyberprzemocy jest osoba poniĝej 17 roku ĝycia, dziaïania w sprawie
realizuje sÈd rodzinny i nieletnich – tam skïadamy zawiadomienie o czynie zabronionym
(patrz wzór nr 2, str. 68).
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OSKAR¿ONY
(osoba naruszajÈca
czeĂÊ)

ZNIEWAGA
ZNIESAWIENIE

PRYWATNY
OSKAR¿YCIEL
(osoba, której czeĂÊ
naruszono)
ochrona

KODEKS KARNY
art. 216 i 212

PRYWATNY AKT
OSKAR¿ENIA

SkD REJONOWY
wydziaï karny
(wïaĂciwy dla miejsca
popeïnienia przestÚpstwa)
Schemat 2. Procedura postÚpowania w przypadku zniewagi i zniesïawienia

2. Wïamania
Dziaïania
ľWïamanie do miejsca w Internecie strzeĝonego hasïem lub innym zabezpieczeniem.
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Formy
ľ:ïamania na:
– konto e-mailowe,
– profil w serwisie spoïecznoĂciowym,
– na bloga,
– inne miejsce strzeĝone hasïem lub innym zabezpieczeniem w celu uzyskania
jakichĂ informacji.
ľWïamanie (jak wyĝej) oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasïa, dokonanie zmian w treĂci czy w wyglÈdzie strony/profilu, dodanie lub usuniÚcie zdjÚÊ,
niszczenie, uszkadzanie.
Jak prawo chroni dzieci
Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 16.
1. ¿adne dziecko nie bÚdzie podlegaïo arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferÚ
jego ĝycia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencjÚ ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputacjÚ.
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub
zamachom.
Kodeks karny
Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacjÚ dla niego nie przeznaczonÈ, otwierajÈc zamkniÚte pismo, podïÈczajÈc siÚ do przewodu sïuĝÈcego do przekazywania informacji lub przeïamujÈc elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĂci albo
pozbawienia wolnoĂci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest
uprawniony, zakïada lub posïuguje siÚ urzÈdzeniem podsïuchowym, wizualnym albo innym urzÈdzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacjÚ uzyskanÈ w sposób okreĂlony w § 1 lub
2 ujawnia innej osobie.
§ 4. ¥ciganie przestÚpstwa okreĂlonego w § 1–3 nastÚpuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 268a.
§ 1. Kto, nie bÚdÈc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub
utrudnia dostÚp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakïóca
lub uniemoĝliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolnoĂci do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczajÈc siÚ czynu okreĂlonego w § 1, wyrzÈdza znacznÈ szkodÚ majÈtkowÈ, podlega karze pozbawienia wolnoĂci od 3 miesiÚcy do lat 5.
§ 3. ¥ciganie przestÚpstwa okreĂlonego w § 1 lub 2 nastÚpuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Przykïady

Ö KtoĂ wïamaï siÚ na mojego bloga i wszystko tam popsuï. Moje zdjÚcia sÈ
przerobione, ĝe jestem gruby i mam pryszcze i sÈ jeszcze kïamliwe teksty
o mnie, które obraĝajÈ mnie i mojÈ rodzinÚ. KtoĂ zmieniï teĝ moje hasïo
i teraz nie mogÚ tego usunÈÊ...

Ö KtoĂ siÚ wïamaï na moje epulsa i ukradï moje epulsary!! Bardzo ciÚĝko na
nie pracowaïam i teraz nie wiem co mam zrobiÊ. To niesprawiedliwe.

Ö W ostatnim czasie najwyraěniej ktoĂ wïamuje siÚ na skrzynkÚ e-mailowÈ mojej córki. Jej znajomi otrzymujÈ rzekomo od niej róĝne wiadomoĂci (w tym teĝ
o treĂci nieprzyzwoitej), podczas gdy to nie ona jest ich adresatem. Dzwoniïa do
mnie dziĂ mama jednej z koleĝanek córki i byïa oburzona takim postÚpowaniem.
Trudno mi byïo jej wytïumaczyÊ, ĝe to nie moja córka. Co moĝemy zrobiÊ?

Ö W ubiegïym roku spotykaïam siÚ z pewnym 18-letnim chïopakiem. Na poczÈtku wszystko byïo dobrze, ale szybko okazaïo siÚ, ĝe on jest bardzo zazdrosny o mnie. Juĝ minÚïo kilka miesiÚcy od kiedy nie jesteĂmy razem, a
on wciÈĝ mi pisze, ĝe nigdy ze mnie nie zrezygnuje. JakiĂ czas temu zauwaĝyïam, ĝe na mojej skrzynce e-mailowej pojawiajÈ siÚ wiadomoĂci, które
oznaczone sÈ jako przeczytane, choÊ ja nie otwieraïam ich. MyĂlaïam, ĝe
to jakieĂ problemy z portalem. Wczoraj dostaïam informacjÚ od naszego
wspólnego znajomego, ĝe Paweï robi mi jakieĂ Ăwiñstwa i ĝe wïamuje siÚ
na moje Gadu-Gadu i skrzynkÚ e-mailowÈ, i wszystko czyta. Co mogÚ zrobiÊ, ĝeby siÚ od niego uwolniÊ!?

WĂród otrzymywanych przez Helpline.org.pl zgïoszeñ o cyberprzemocy istotnÈ
czÚĂÊ stanowiÈ zgïoszenia dotyczÈce wïamañ. Przez wïamanie rozumiemy takÈ
sytuacjÚ, gdy bezprawnie zostaje przeïamane w Internecie zabezpieczenie: hasïa,
kody dostÚpu itp. Wïamanie na czyjeĂ konto jest kolejnÈ formÈ cyberprzemocy,
gdyĝ godzi w waĝne dla dzieci prawo do prywatnoĂci. Mïodzi internauci czÚsto duĝo
pracy wkïadajÈ w przygotowanie swojego bloga czy konta w serwisie spoïecznoĂciowym. CzÚsto jest on niczym ich wizytówka, dlatego sÈ bardzo zaangaĝowani
w to, by byï on jak najbardziej atrakcyjny i oryginalny. Podobnie jest z kontami
w serwisach spoïecznoĂciowych, które stajÈ siÚ przestrzeniÈ spotkañ z rówieĂnikami – nie widaÊ tam czyjegoĂ stroju ani makijaĝu, widaÊ natomiast czyjĂ interfejs.
Dlatego sytuacje wïamania i niszczenia czy dokonywania zmian w tego rodzaju
miejscach wiÈĝÈ siÚ z bardzo duĝymi emocjami dzieci. W kategorii wïamañ mieĂci siÚ równieĝ szereg dziaïañ zwiÈzanych z nieuprawnionym dostÚpem na konto
e-mailowe, czy na komunikatory. Wïamania te najczÚĂciej dokonywane sÈ w celu
zdobycia informacji o dziecku, co spotyka siÚ z poczuciem naruszenia prywatnoĂci
oraz ze sprzeciwem dzieci podobnym jak u dorosïych.
Komentarz prawnika
W sytuacjach opisanych powyĝej naruszeñ prawa wykorzystujemy drogÚ karnÈ. Opisane przypadki wyczerpujÈ znamiona przestÚpstwa z artykuïów: 267 i 268a k.k. SÈ to
przestÚpstwa publicznoskargowe, co oznacza, ĝe pokrzywdzony lub jego przedstawiciel
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musi zïoĝyÊ zawiadomienie na policjÚ lub do prokuratury, wïaĂciwej ze wzglÚdu na miejsce popeïnienia czynu, o podejrzeniu popeïnienia przestÚpstwa. Instytucje te zajmÈ siÚ
wyjaĂnieniem okolicznoĂci sprawy. W zawiadomieniu nie trzeba okreĂlaÊ sprawcy, gdyĝ
rolÈ policji i prokuratury jest znaleěÊ sprawcÚ i udowodniÊ mu winÚ. Nie oznacza to jednak, ĝe jesteĂmy zwolnieni z obowiÈzku podania faktów i okolicznoĂci czynu. Naleĝy
w zawiadomieniu podaÊ wszystkie okolicznoĂci czynu, dowody, jeĂli siÚ takie posiada
oraz podaÊ osoby, które mogïyby byÊ Ăwiadkami. Naleĝy liczyÊ siÚ takĝe z faktem, ĝe
pokrzywdzone przestÚpstwem maïoletnie dziecko bÚdzie przesïuchiwane. Oba te przePODEJRZANY
(osoba dokonujÈca
wïamania

WAMANIE

POKRZYWDZONY
(osoba, na której
konto siÚ wïamano)
ochrona

KODEKS KARNY
art. 267 i 268a

ZAWIADOMIENIE
O POPENIENIU
PRZEST}PSTWA
z wnioskiem o Ăciganie

SkD REJONOWY
wydziaï karny
(wïaĂciwy dla miejsca
popeïnienia przestÚpstwa)
Schemat 3. Procedura postÚpowania w przypadku wïamania
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stÚpstwa sÈ przestÚpstwami Ăciganymi na wniosek pokrzywdzonego. Aby rozpoczÚïy
siÚ dziaïania prawne, rodzic/opiekun prawny pokrzywdzonego musi w zawiadomieniu
zïoĝyÊ wyraěny wniosek o Ăciganie. Dziecku, jako pokrzywdzonemu i Ăwiadkowi tego
przestÚpstwa, nie bÚdzie przysïugiwaïa ochrona z art. 185 a i b k.p.k., czyli jednorazowe
przesïuchanie w przyjaznym pokoju przesïuchañ w toku caïego postÚpowania (patrz
wzór nr 3, str. 70).

3. Groěby
Dziaïania
ľGroĝenie komuĂ popeïnieniem przestÚpstwa (np. pozbawieniem ĝycia) przez
Internet.
ľKierowanie do dziecka, za pomocÈ narzÚdzi dostÚpnych w Internecie, gróěb w
celu zmuszenia go do okreĂlonego dziaïania w taki sposób, ĝe groěba ta wzbudza obawÚ, ĝe zostanie popeïniona.
Formy
ľPrzesyïanie gróěb drogÈ e-mailowÈ lub za pomocÈ innych narzÚdzi dostÚpnych w Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum.
ľGroĝenie innej osobie przy uĝyciu Internetu lub telefonu komórkowego, stosujÈc
sïowo, pismo, gest lub inne zachowanie oddziaïywujÈce na psychikÚ odbiorcy.
Jak prawo chroni dzieci
Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 19.
1. Pañstwa-Strony bÚdÈ podejmowaïy wszelkie wïaĂciwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, spoïecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bÈdě psychicznej, krzywdy lub zaniedbania
bÈdě zïego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych,
dzieci pozostajÈcych pod opiekÈ rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej
osoby sprawujÈcej opiekÚ nad dzieckiem.
Kodeks karny
Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie popeïnieniem przestÚpstwa na jej szkodÚ lub szkodÚ
osoby najbliĝszej, jeĝeli groěba wzbudza w zagroĝonym uzasadnionÈ obawÚ, ĝe
bÚdzie speïniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĂci albo pozbawienia wolnoĂci do lat 2.
§ 2. ¥ciganie nastÚpuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 191.
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groěbÚ bezprawnÈ w celu zmuszenia innej osoby do okreĂlonego dziaïania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze
pozbawienia wolnoĂci do lat 3.
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§ 2. Jeĝeli sprawca dziaïa w sposób okreĂlony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelnoĂci, podlega karze pozbawienia wolnoĂci od 3 miesiÚcy do lat 5.
Przykïady

Ö Ostatnio dostajÚ na GG róĝne groěby. Na poczÈtku nie przejmowa-

ïam siÚ tym i zablokowaïam tÚ osobÚ, ale ona teraz wciÈĝ pisze do mnie
z nowych numerów i raz napisaïa mi gdzie mieszkam, i ĝe przyjdzie pod mój
dom kiedyĂ i mnie zleje. Teraz siÚ bojÚ wychodziÊ sama...
KiedyĂ rozmawiaïam z jednym KrzyĂkiem na czacie i myĂlaïam, ĝe to mój
przyjaciel. On siÚ chyba póěniej we mnie zakochaï. Ale ja nie chciaïam, ĝeby
to byïo coĂ wiÚcej. Niestety, wysïaïam mu kiedyĂ kilka bardzo prywatnych
zdjÚÊ i teraz on pisze, ĝe jeĂli nie spotkam siÚ z nim, to on wyĂle te zdjÚcie
moim rodzicom i nauczycielom na naszej klasie. Wiem, ĝe byïam gïupia, ale
teraz nie wiem, co zrobiÊ...

Ö Od jakiegoĂ czasu dostajÚ bardzo dziwne e-maile od jakiegoĂ anonima. Na poczÈtku to byïy zdjÚcia umarïych ludzi z podpisem „juĝ niedïugo teĝ ciÚ to czeka”. A teraz ktoĂ zrobiï fotomontaĝ mojego zdjÚcia z naszej-klasy i leĝÚ na nim
w trumnie, a pod spodem jest napis „trzeba byïo uwaĝaÊ”. I ten ktoĂ wie, gdzie
chodzÚ do szkoïy, bo na tym zdjÚciu w tle byï umieszczony nasz szkolny budynek. BojÚ, ĝe to nie jest juĝ tylko gïupi ĝart, ĝe to moĝe naprawdÚ jakiĂ psychol...
Groĝenie komuĂ przy uĝyciu narzÚdzi dostÚpnych w Internecie jest wĂród dzieci
o tyle popularne, o ile wiÈĝe siÚ z poczuciem anonimowoĂci i bezkarnoĂci. Mïodzi
internauci czÚsto nie zdajÈ sobie sprawy z tego, ĝe istnieje moĝliwoĂÊ identyfikacji nadawcy danego komunikatu, ĝe nie pozostanÈ bezkarni tylko dlatego, ĝe
w Internecie nikt ich nie znajdzie. Policja posiada specjalistyczne narzÚdzia, które
umoĝliwiajÈ identyfikacjÚ i dotarcie do twórców niedozwolonych treĂci.
Komentarz prawnika
W przypadku gdy dziecko jest ofiarÈ dziaïañ, które moĝemy okreĂliÊ jako groěby popeïnienia przestÚpstwa (groěby karalne), jak w przykïadzie 1 i 3, lub groěby
w celu zmuszenia odbiorcy do okreĂlonego zachowania (groěby bezprawne), jak
w przykïadzie 2, naleĝy zawiadomiÊ policjÚ lub prokuraturÚ wïaĂciwÈ ze wzglÚdu
na miejsce popeïnienia czynu. Zgïoszenie powinno posiadaÊ formÚ zawiadomienia
o podejrzeniu popeïnienia przestÚpstwa. GroěbÈ bezprawnÈ jest zarówno groěba,
o której mowa w art. 190 k.k., jak i groěba spowodowania postÚpowania karnego lub
rozgïoszenia wiadomoĂci uwïaczajÈcej czci zagroĝonego lub osoby mu najbliĝszej.
Nie stanowi groěby zapowiedě spowodowania postÚpowania karnego, jeĝeli ma
ona jedynie na celu ochronÚ prawa naruszonego przestÚpstwem (art. 115 § 12 k.k.).
W przypadku groěby bezprawnej, która jest przestÚpstwem wnioskowym, naleĝy
doïÈczyÊ wniosek o Ăciganie.
Dalsze dziaïania poprowadzÈ prokuratura i policja. Naleĝy liczyÊ siÚ z tym, ĝe
dziecko bÚdzie przesïuchiwane. W tym wypadku przysïuguje mu ochrona z art.
185a i 185b k.p.k., czyli jednorazowe przesïuchanie w toku caïego postÚpowania w przyjaznym pokoju przesïuchañ. Wzór zawiadomienia o przestÚpstwie jest analogiczny
jak w przypadku wïamania.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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PODEJRZANY
(osoba stosujÈca
groěbÚ)

GRO½BY

POKRZYWDZONY
(osoba, wobec której
stosowana jest groěba)
ochrona

KODEKS KARNY
art. 190 i 191

ZAWIADOMIENIE
O POPENIENIU
PRZEST}PSTWA
z wnioskiem o Ăciganie

PROKURATURA
REJONOWA
(wïaĂciwa dla miejsca
popeïnienia przestÚpstwa)
Schemat 4. Procedura postÚpowania w przypadku gróěb

4. Wulgaryzmy
Dziaïania
ľUĝywanie w Internecie wulgarnych zwrotów (w miejscach dostÚpnych powszechnie, czyli niewymagajÈcych np. znajomoĂci hasïa i logowania siÚ).
ľUmieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjÚcia, rysunku, obrazu
(w miejscach dostÚpnych powszechnie).
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Formy
ľNagminne uĝywanie w Internecie, w miejscach komunikacji wielu osób (np.
czat, forum) nieprzyzwoitych sïów.
ľUmieszczanie w Internecie, w miejscu powszechnie dostÚpnym zdjÚÊ i obrazów
o treĂci nieprzyzwoitej czy obscenicznej.
Jak prawo chroni dzieci
Kodeks wykroczeñ
Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogïoszenie, napis lub rysunek albo uĝywa sïów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolnoĂci, grzywny do 1500 zï albo karze nagany.
Przykïad

Ö Mój 10-letni syn jest uczestnikiem forum dyskusyjnego „Klub Myszki Miki”.
Od pewnego czasu ktoĂ pojawia siÚ na tym forum i zostawia bardzo wulgarne komentarze i wpisy. Nie tylko bluzga, ale czasem nawet przeklina innych
uczestników. Administracja forum nie reaguje wystarczajÈco szybko i komentarze te sÈ widoczne dla dzieci czasem nawet kilka dni. To niedopuszczalne, zwïaszcza ĝe uczestnicy forum majÈ Ărednio 9–11 lat...
WĂród otrzymywanych w Helpline.org.pl zgïoszeñ i pytañ od dzieci i mïodzieĝy naleĝy wyróĝniÊ takĝe te, dotyczÈce niestosownego „zachowania siÚ” w Internecie. Dzieci,
zwïaszcza ci najmïodsi uĝytkownicy Internetu, czÚsto czujÈ siÚ zawstydzone lub zaĝenowane tym, co w Internecie zobaczÈ lub przeczytajÈ. Zdarza siÚ, niestety, ĝe dziecko trafia
w Internecie na treĂci nieprzyzwoite, do których naleĝÈ równieĝ wulgarne wypowiedzi,
przezwiska, tzw. bluzganie. Bywa jednak równieĝ, ĝe ktoĂ staje siÚ obiektem takich wyzwisk. WĂród starszej juĝ mïodzieĝy jest to czÚsto, znanÈ z podwórka, formÈ sïownych
potyczek, którÈ traktuje siÚ z © sonya etchison – Fotolia.com
przymruĝeniem oka. CzÚsto
jednak przezwiska takie sÈ dla
odbiorców szokujÈce oraz bardzo krzywdzÈce i przejmujÈce.
Komentarz prawnika
Takie dziaïania to olbrzymi problem, wystÚpujÈ one
czÚsto w Internecie. Jest to
wykroczenie i naleĝy zgïosiÊ
je na policjÚ. Naleĝy jednak
pamiÚtaÊ, ĝe jeĝeli potencjalnymi sprawcami sÈ maïoletni, to sprawÈ zajmie siÚ sÈd
rodzinny i nieletnich. Rodzice lub opiekunowie dziecka
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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mogÈ sami bezpoĂrednio zgïosiÊ zachowania maïoletniego w sÈdzie rodzinnym
i nieletnich lub zgïoszenia dokona policja, jeĝeli wykryje, ĝe sprawcami sÈ maïoletni
(patrz wzór nr 4, str. 72).
PODEJRZANY
(osoba zachowujÈca
siÚ nieprzyzwoicie)

WULGARNE
WYRA¿ANIE SI}

POKRZYWDZONY
(osoba, której dobro
naruszono)
ochrona

KODEKS
WYKROCZE
art. 190 i 191

ZAWIADOMIENIE
O POPENIENIU
WYKROCZENIA

KOMISARIAT
POLICJI
(wïaĂciwy dla miejsca
popeïnienia wykroczenia)
Schemat 5. Procedura postÚpowania w przypadku wulgaryzmów

5. NÚkanie
Dziaïania
ľZïoĂliwe niepokojenie jakiejĂ osoby w celu dokuczenia jej poprzez wykorzystanie Internetu.
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ľWielokrotne powtarzanie jakiegoĂ dziaïania w Internecie skierowanego na jakÈĂ osobÚ wbrew jej woli.
Formy
ľWielokrotne wysyïanie komuĂ w Internecie lub przy uĝyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzajÈcych informacji, obrazów, linków itp.,
zwïaszcza gdy dokonuje siÚ tego, korzystajÈc z róĝnych form internetowej komunikacji naraz.
ľBardzo czÚste wysyïanie komuĂ e-maili i informacji za pomocÈ komunikatorów, czatów, pomimo wyraěnej niezgody odbiorcy.
ľWpisywanie bardzo duĝej liczby niechcianych komentarzy pod zdjÚciami
czy wypowiedziami danej osoby w internecie.
Jak prawo chroni dzieci
Kodeks wykroczeñ
Art. 107.
Kto w celu dokuczenia innej osobie zïoĂliwie wprowadza jÈ w bïÈd lub w inny
sposób zïoĂliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolnoĂci, grzywny do 1500 zï
albo karze nagany.
Przykïad
Ö Jestem mamÈ 11-letniego Kamila. Od jakiegoĂ czasu syn otrzymuje na adres
e-mailowy mnóstwo wiadomoĂci o niemiïej treĂci typu: „Wiesz, ĝe w klasie nikt
CiÚ nie lubi”, „Ale mi Ciebie szkoda, ĝe jesteĂ taki brzydki” i wiele podobnych.
Podobne komunikaty syn otrzymuje na Gadu-Gadu. Pomimo ĝe blokujemy numery tych kont, ktoĂ najwyraěniej zakïada wciÈĝ nowe. Podejrzewam, ĝe odpowiedzialni sÈ za to dwaj chïopcy z klasy syna, ale nie wiem tego na pewno.
ProszÚ o informacjÚ, co mogÚ zrobiÊ w tej sytuacji.
NÚkanie jest formÈ cyberprzemocy wiÈĝÈcÈ siÚ z nachalnoĂciÈ i uporem nadawcy, który przez liczbÚ i intensywnoĂÊ nadawanych komunikatów chce osiÈgnÈÊ postawiony sobie cel. Czasem zaleĝy mu na tym, by kogoĂ przekonaÊ do jakiejĂ czynnoĂci, czasem chodzi o przestraszenie kogoĂ, a jeszcze innym razem o dokuczenie.
Internet daje wiele moĝliwoĂci kontaktu z danÈ osobÈ oraz sposobów oddziaïywania
na niÈ. „Bombardowanie” e-mailami, komunikatami na Gadu-Gadu, Skype, komentarzami do zdjÚÊ i informacjami zostawianymi na kontach w serwisach spoïecznoĂciowych wywoïuje u odbiorców poczucie przytïoczenia, osaczenia i strach bÈdě zïoĂÊ.
Dzieci chcÈ unikaÊ kontaktu z osobÈ nÚkajÈcÈ, jednoczeĂnie jednak nie chcÈ rezygnowaÊ ze swoich aktywnoĂci w Internecie i miejsc kontaktu z przyjacióïmi i znajomymi. Zrozumiaïy dylemat dziecka bÚdzie mu duĝo proĂciej rozstrzygnÈÊ przy wsparciu i pomocy
osób dorosïych.
Komentarz prawnika
W tym przypadku wymienione powyĝej dziaïania naleĝy zgïosiÊ na policjÚ. Opisane formy cyberprzemocy sÈ wykroczeniem. Procedura jest analogiczna jak w przypadku wulgaryzmów (patrz wzór nr 4, str. 72).
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PODEJRZANY
(osoba nÚkajÈca)

N}KANIE

POKRZYWDZONY
(osoba nÚkana)

ochrona

KODEKS
WYKROCZE
art. 107

ZAWIADOMIENIE
o popeïnieniu
wykroczenia

KOMISARIAT
POLICJI
(wïaĂciwy dla miejsca
popeïnienia wykroczenia)
Schemat 6. Procedura postÚpowania w przypadku nÚkania
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Forma

Naruszenie dóbr osobistych – naruszenie wizerunku

Naruszenie czci (zniesïawienie, zniewaĝenie)

–

Podstawa

Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
Kodeks cywilny art. 23
i 24 + Kodeks karny
art. 212

Upublicznienie
Kodeks cywilny art. 23
oĂmieszajÈcego (przero- i 24 + Kodeks karny
bionego, w kompromitu- art. 216
jÈcych okolicznoĂciach
itp.) zdjÚcia lub ğlmiku
z czyimĂ udziaïem
ľumieszczenie w Internecie (na stronie, na
blogu, na portalu spoïecznoĂciowym itp.)
ľrozesïanie e-mailem

Zniesïawienie

Zniewaga

Kodeks cywilny art. 23 i 24 Prawo do prywatnoĂci.
Naruszenie dóbr
Konstytucja art. 47
osobistych (prawo do
wizerunku)
Konwencja o Prawach
Dziecka art. 8

–

Robienie komuĂ zdjÚÊ,
nakrÚcanie ğlmików

Upublicznianie czyjegoĂ
zdjÚcia lub ğlmu z czyimĂ udziaïem (wizerunek
danej osoby) bez zgody,
bez wiedzy lub wbrew
jej woli:
ľumieszczenie w
Internecie (na stronie,
blogu, na portalu spoïecznoĂciowym itp.)
ľrozesïanie e-mailem

Ochrona

Dziaïanie

Prywatnoskargowe

Prywatnoskargowe

Prywatnoskargowe

–

Oskarĝenie
Samo robienie zdjÚÊ lub
ğlmu nie jest zakazane!

Jak wyĝej

1. Zwrócenie siÚ do
administratorów
i wïaĂcicieli stron
2. Zïoĝenie prywatnego
aktu oskarĝenia do
rejonowego sÈdu
karnego

1. Pomówienie (oszczerstwo) o takie postÚpowanie lub wïaĂciwoĂci, które mogÈ
poniĝyÊ osobÚ w opinii
publicznej (waĝny
aspekt upublicznienia,
który trzeba udowodniÊ)

1. Gdy ktoĂ czuje siÚ
dotkniÚty czyimiĂ sïówami lub opiniami
2. Zachowanie:
ľuwïÈczajÈce godnoĂci
czïowieka
ľstanowiÈce przejaw
lekcewaĝenia oraz
pogardy
3. Wypowiadane pod
adresem pokrzywdzonego zniewaĝajÈcych
go wulgaryzmów lub
epitetów (tylko z winy
umyĂlnej!)

1. MoĝliwoĂÊ ĝÈdania:
1. Zezwolenia nie wymaľzaniechania dziaïania
ga rozpowszechnianie
ľXVXQLÚcia skutków
wizerunku: 1) osoby
ľuïoĝenia oĂwiadczenia
powszechnie znanej,
przez sprawcÚ
osoby publicznej 2)
ľzadoĂÊuczynienia
osoby stanowiÈcej
pieniÚĝnego
jedynie szczegóï
2. zwrócenie siÚ do
caïoĂci, takiej jak zgroadministratorów
madzenie, krajobraz,
i wïaĂcicieli stron
publiczna impreza
3. dochodzenie od2. Trzeba znaÊ dane
szkodowania przed
sprawcy! (ustalenie
SÈdem Cywilnym
podmiotu i miejsca
popeïnienia czynu)

–

MoĝliwoĂci
dziaïania
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Forma

Pornograğa
dzieciÚca

Wulgaryzmy

Wïamanie
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NÚkanie

Kodeks karny art. 267
i 268a

Wïamanie:
ľQDNRQWRHPDLORZH
ľna proğl w serwisie
spoïecznoĂciowym
ľQDEORJ
ľw inne miejsce
zastrzeĝone hasïem
lub innym zabezpieczeniem
Wïamanie (jak wyĝej)+
Wprowadzenie zmian
na:
ľkoncie e-mailowym
ľproğlach serwisów
spoïecznoĂciowych
ľEORJDFK
ľstronach internetowych itd.

ZïoĂliwe niepokojenie ko- Kodeks wykroczeñ
goĂ przy uĝyciu narzÚdzi art. 107
dostÚpnych w Internecie,
takich jak:
ľNRPXQLNDWRU\
ľF]DW\
ľIRUXP
ľHPDLO

Kodeks wykroczeñ
art. 141

Kodeks karny art. 202

Ochrona

Stosowanie wulgaryzmów, które nie
wyczerpujÈ przesïanek
zniewagi lub zniesïawienia

Upublicznianie zdjÚÊ
i ğlmów z udziaïem
nagich dzieci poniĝej
18 roku ĝycia

Dziaïanie

Oskarĝenie

Wnioskowe Ăcigane
z urzÚdu
Wnioskowe Ăciganie
z urzÚdu

Wykroczenie przeciwko Prywatnoskargowa
osobie

PrzestÚpstwo przeciw
ochronie informacji
PrzestÚpstwo przeciw
ochronie informacji
– dokonywanie zmian

Wykroczenie przeciwko Publicznoskargowe
obyczajnoĂci publicznej

Publicznoskargowe
PrzestÚpstwo przeciw
wolnoĂci seksualnej.
PrzestÚpstwo rozpowszechniania pornograği z udziaïem nieletniego

Podstawa

Powiadomienie policji
o popeïnieniu wykroczenia

Wniosek o Ăciganie
Wniosek o Ăciganie

Powiadomienie policji
o popeïnieniu wykroczenia

1. Uzyskiwanie przez
kogoĂ informacji dla
niego nieprzeznaczonej:
ľotwieranie zamkniÚtego pisma lub
ľpodïÈczenie siÚ do
przewodu
ľprzeïamanie zabezpieczenia (np. hasïa)
2. Zmiany w danych
informatycznych:
ľQLV]F]HQLH
ľXV]NDG]DQLH
ľXVXZDQLH
ľ]PLHQLDQLH
ľutrudnianie dostÚpu
(np. zmiana hasïa)

Zïoĝenie zawiadomienia Zawsze pornograğa
o przestÚpstwie na poli- dzieciÚca
cjÚ lub do prokuratury

MoĝliwoĂci
dziaïania
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Wzór nr 1

MiejscowoĂÊ, data ....................

SÈd Rejonowy
Wydziaï II Karny
w ......................
Oskarĝyciel prywatny: .................................................................................................
(imiĊ, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres)
Przedstawiciel ustawowy maïoletniej pokrzywdzonej: ........................................
............................................................................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)
Oskarĝony: ......................................................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)

Akt oskarĝenia
w sprawie z oskarĝenia prywatnego
WnoszÚ:
1. Akt oskarĝenia przeciwko ..................................................... oskarĝonemu
(imiĊ i nazwisko oskarĪonego)
o to, ĝe w dniu ................... stworzyï i umieĂciï Internecie blog „Prawdziwa miïoĂÊ”, na którym w nieprawdziwy i uwïaczajÈcy sposób opisaï
swój zwiÈzek z maïoletniÈ pokrzywdzonÈ, czym jÈ zniewaĝyï, tj. o czyn
z art. 216 Kodeksu karnego.
2. Zwolnienie oskarĝyciela prywatnego z kosztów postÚpowania.

Uzasadnienie
Oskarĝony poznaï maïoletniÈ pokrzywdzonÈ bÚdÈc w ostatniej klasie liceum
ogólnoksztaïcÈcego .......................................... na wspólnej wycieczce szkolnej
trwajÈcej od ................... do ......................... .
Przez okoïo 6 miesiÚcy maïoletnia i oskarĝony „chodzili ze sobÈ”. W trakcie trwania zwiÈzku maïoletnia czÚsto skarĝyïa siÚ, ĝe oskarĝony jest apodyktyczny, ĝe
chce o wszystkim decydowaÊ sam, m.in. o tym, jak wspólnie majÈ spÚdzaÊ czas.
Pokrzywdzona zerwaïa z oskarĝonym wszelkie kontakty w ............... r. Przyjacióïka pokrzywdzonej ........................ wielokrotnie sïyszaïa, kiedy oskarĝony mówiï, ĝe
zniszczy pokrzywdzonej ĝycie, ĝe jÈ zaïatwi.
Dowód: Zeznania przyjacióïki ...................................
W dniu ................... pokrzywdzona wróciïa ze szkoïy zapïakana i powiedziaïa, ĝe
koledzy na boisku Ămiali siÚ z niej i krzyczeli, ĝe jest ïatwa i ma fajne ciaïo. Tak
sytuacja trwa do chwili obecnej. Pokrzywdzona uzyskaïa informacjÚ, ĝe w Internecie znajduje siÚ blog na jej temat.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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Okazaïo siÚ, ĝe oskarĝony stworzyï w Internecie blog o nazwie „Prawdziwa miïoĂÊ”, na którym opisaï swój zwiÈzek z pokrzywdzonÈ. Opisaï ich rzekome intymne
przeĝycia, umieĂciï na nim zdjÚcia swoje oraz pokrzywdzonej, a takĝe zdjÚcia samej pokrzywdzonej, równieĝ fotomontaĝ, na których pokrzywdzona jest nago lub
w erotycznych pozach i strojach. Przez okres 6 miesiÚcy dodawaï obraěliwe wpisy
na temat jej urody, inteligencji oraz jej seksualnoĂci. Wszystkie te komentarze
przedstawiajÈ pokrzywdzonÈ w negatywnym Ăwietle i sÈ nieprawdziwe.
Dowód: Screen blogu
Wybrane wpisy z blogu
Fotomontaĝe zamieszczone na blogu
Oskarĝony wysïaï link do wszystkich wspólnych znajomych i kolegów z klasy pokrzywdzonej.
Dowód: Screen poczty e-mail
Pokrzywdzona odmawia uczÚszczania do szkoïy, wstydzi siÚ wychodziÊ z domu.
W chwili obecnej jest pod opiekÈ psychologa.
Dowód: Opinia psychologa
Rodzice pokrzywdzonej próbowali rozmawiaÊ z oskarĝonym, aby zlikwidowaï blog
i sprostowaï nieprawdziwe informacje. Oskarĝony odmówiï podjÚcia jakichkolwiek
dziaïañ.
Z uwagi na powyĝsze wnoszÚ o ukaranie oskarĝonego jako winnego przestÚpstwa
z art. 216 kodeksu karnego na karÚ grzywny. JednoczeĂnie wnoszÚ o zobowiÈzanie
oskarĝonego do umieszczenia przeprosin w Internecie pod adresem ww. blogu.
Osoby podlegajÈce wezwaniu na rozprawÚ:
1. Oskarĝyciel prywatny: .........................................
(imiĊ, nazwisko, adres)
2. Oskarĝony: .............................................................
3. ¥wiadkowie:
......................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)
......................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)

DoïÈczane dowody:
1. Screen blogu
2. Wybrane wpisy z blogu
3. Fotomontaĝe zamieszczone na blogu
4. Screen poczty e-mail
5. ZaĂwiadczenie od psychologa
ZaïÈczniki:
1. Screen blogu
2. Wybrane wpisy z blogu
3. Fotomontaĝe zamieszczone na blogu
4. Screen poczty e-mail
5. ZaĂwiadczenie od psychologa
6. Odpis aktu oskarĝenia
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Uwagi:
1. Prywatny akt oskarĝenia naleĝy zïoĝyÊ w sÈdzie rejonowym, w wydziale karnym
wïaĂciwym ze wzglÚdu na miejsce popeïnienia przestÚpstwa.
2. Naleĝy podaÊ wszystkie dane oskarĝonego.
3. Pismo naleĝy uzasadniÊ i przedstawiÊ dowody winy oskarĝonego.
4. W przypadku zniewagi dokonanej w Internecie bardzo waĝne jest zabezpieczenie dowodów. Naleĝy zanotowaÊ datÚ i czas otrzymania materiaïu, treĂÊ wiadomoĂci oraz, jeĂli
to moĝliwe, dane nadawcy (nazwÚ uĝytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiïy siÚ zniewaĝajÈce treĂci czy profil.
5. Pokrzywdzony, mimo iĝ jest niepeïnoletni, bÚdzie uczestnikiem postÚpowania jako
Ăwiadek.

© Naria P. – Fotolia.com
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Wzór nr 2

MiejscowoĂÊ, data ..............................

SÈd Rejonowy
Wydziaï Rodzinny i Nieletnich
w ...............................
Przedstawiciel ustawowy/rodzic dziecka ................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)
............................................................................................................................................
Przedstawiciel ustawowy maïoletniego pokrzywdzonego: ................................
............................................................................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres)

Zawiadomienie o czynie zabronionym
Zawiadamiam, ĝe ............................................
ur. ................ w dniu ....................
(imiĊ i nazwisko, adres)
umieĂciïa w Internecie, na portalu YouTube.com film pt. „Zboczeniec”, na
którym maïoletnia pokrzywdzona wykonuje potrzeby fizjologiczne oraz
w dniu ..................... umieĂciïa na portalu Wrzuta.pl zdjÚcie pt. „Idiota”, na którym
maïoletnia pokrzywdzona dïubie w nosie, co spowodowaïo oĂmieszenie jej na
forum szkoïy.
Uzasadnienie
W dniu ................... córka zaprosiïa do domu swojÈ najlepszÈ przyjacióïkÚ ..........
.............................., dziewczynka nocowaïa u nas. Obie dziewczynki spÚdziïy caïy
(imiĊ i nazwisko)
wieczór w pokoju córki, bawiïy siÚ telefonami komórkowymi, robiïy sobie zdjÚcia
i krÚciïy filmy. Córka pokazaïa mi zdjÚcia i filmy, które koleĝanka przesïaïa jej
e-mailem. Byïy to zdjÚcia w róĝnych sytuacjach oraz krótkie filmiki, m.in. kiedy
córka korzysta z toalety.
Kilka dni po tych wydarzeniach córka wróciïa ze szkoïy zapïakana, nie chciaïa
o tym ze mnÈ rozmawiaÊ. Po kilku dniach córka powiedziaïa, ĝe nie chce chodziÊ
do tej szkoïy i ĝe dzieci jej nie lubiÈ i ĂmiejÈ siÚ z niej oraz nazywajÈ jÈ gïupkiem,
zboczeñcem i wariatkÈ.
Udaïam siÚ do szkoïy, aby porozmawiaÊ z wychowawcÈ, który potwierdziï, ĝe córka jest obiektem obraěliwych wyzwisk, ĝe dzieci siÚ z niej ĂmiejÈ i ĝe jest izolowana
w grupie rówieĂniczej. Poleciï mi spotkanie z psychologiem szkolnym. Pani psycholog powiedziaïa mi, ĝe zdjÚcia córki oraz film z jej udziaïem ktoĂ umieĂciï w Internecie i z tego powodu jest ona obiektem agresji rówieĂników. Kiedy zobaczyïam film
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i zdjÚcie poinformowaïam paniÈ psycholog, kto jest autorem filmu i kto mógï go
zamieĂciÊ w Internecie.
W szkole odbyïo siÚ spotkanie z mojÈ córkÈ, jej przyjacióïkÈ i jej rodzicami,
w obecnoĂci psychologa szkolnego. Przyjacióïka powiedziaïa, ĝe umieĂciïa film
w Internecie bo byï Ămieszny i nie uwaĝa, ĝeby to byï problem. Rodzice jÈ poparli
i powiedzieli, ĝe caïa ta sytuacja jest wymyĂlona przez mojÈ córkÚ. Odmówili
wszelkich form polubownego rozwiÈzania sprawy.
MajÈc na uwadze powyĝsze fakty, wnoszÚ o podjÚcie dziaïañ prawnych przez
SÈd.
Ponadto wnoszÚ o przeprowadzenie nastÚpujÈcych dowodów:
1. Przesïuchanie psychologa szkolnego ......................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres szkoáy)
2. Przesïuchanie wychowawcy córki ............................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres szkoáy)
3. Przesïuchanie maïoletniej .......................................................... autorki zamiesz(imiĊ i nazwisko, adres)
czenia filmu
4. DoïÈczenie zdjÚÊ (5 szt.)
5. Zabezpieczenie telefonu komórkowego maïoletniej ................................, na którym znajdujÈ siÚ filmy z udziaïem mojej córki.
..........................................................
ZaïÈczniki:
1. ZdjÚcia (5 szt.)
2. Odpisy pisma i zaïÈczników

Podpis osoby skáadającej zawiadomienie

Uwagi:
1. Jeĝeli sprawcÈ cyberprzemocy jest osoba niepeïnoletnia, informacje o przemocy
naleĝy zïoĝyÊ w sÈdzie rodzinnym i nieletnich wïaĂciwym dla miejsca jej zamieszkania.
2. Naleĝy opisaÊ, jakie dziaïania miaïy miejsce wobec naszego dziecka.
3. Naleĝy wskazaÊ dane personalne sprawcy lub osoby, którÈ podejrzewamy o dokonanie
czynu.
4. Opis sytuacji, która miaïa miejsce, naleĝy sporzÈdziÊ zgodnie z tym, co siÚ wydarzyïo (waĝne jest, by zaznaczyÊ np. kiedy i gdzie miaïo miejsce zdarzenie, kto mógï
je widzieÊ/wiedzieÊ o nim, kto mógï popeïniÊ przestÚpstwo).
5. Waĝne jest, aby przedstawiÊ dowody, czyli Ăwiadków, zrobiÊ screen strony forum
z zamieszczonymi zdjÚciami. Moĝna teĝ wnioskowaÊ, aby sÈd zaĝÈdaï dowodów
od osoby, która je posiada. Dowody naleĝy dostarczaÊ na noĂniku, na którym je
utrwalono.
6. Jeĝeli zgïaszamy przestÚpstwo, którego ofiarÈ jest nasze dziecko, musimy liczyÊ
siÚ z faktem, ĝe bÚdzie braïo udziaï w postÚpowaniu jako Ăwiadek.
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Wzór nr 3

MiejscowoĂÊ, data.........................
Prokuratura Rejonowa
w ......................................
.....................................................
(imiĊ i nazwisko)
.....................................................
(adres)

Przedstawiciel ustawowy maïoletniej pokrzywdzonej: .......................................
............................................................................................................................................
(imiĊ, nazwisko, adres szkoáy)

Zawiadomienie o popeïnieniu przestÚpstwa
Skïadam zawiadomienie podejrzenia popeïnienia przestÚpstwa wïamania do poczty e–mail oraz na blog na szkodÚ mojej maïoletniej córki
....................................................., ur. ........................ przez ............................................................
(imiĊ i nazwisko)

(imiĊ i nazwisko sprawcy)

W dniu ................. córka poinformowaïa mnie, ĝe ktoĂ czyta jej wiadomoĂci i z jej konta
wysyïa wiadomoĂci do jej przyjacióïek z obraěliwymi i wulgarnymi treĂciami. Równieĝ
na blogu córki pojawiïy siÚ treĂci, których ona nie umieszczaïa, i nie chce, aby one siÚ
tam znalazïy. Córka podejrzewa, ĝe ktoĂ wïamaï siÚ na jej konto e-mail oraz na blog i
je wykorzystuje do dokonywania czynów zabronionych. Matka przyjacióïki mojej córki...............................spotkaïa siÚ ze mnÈ, aby poinformowaÊ mnie, ĝe jej córka otrzymuje
(imiĊ, nazwisko)
obraěliwie e-maile od mojej córki i ĝÈda zaprzestania takich dziaïañ. Ani ja, ani córka
nie mamy na ten fakt wpïywu i nie jesteĂmy w stanie kontrolowaÊ tej sytuacji.
Córka ma problemy w szkole z powodu tych wïamañ, dzieci odnoszÈ siÚ do niej
wrogo od momentu rozesïania obraěliwych e-maili przez wïamywacza.
Dowód: Opinia psychologa szkolnego
WnoszÚ o Ăciganie sprawcy.
WnoszÚ równieĝ o przeprowadzenie nastÚpujÈcych dowodów:
1. Przesïuchanie ................................................
2. DoïÈczenie do akt sprawy opinii psychologa
3. Przeprowadzenie ekspertyzy komputera córki
ZaïÈczniki:
Odpisy pisma
..........................................................
Podpis osoby skáadającej zawiadomienie
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Uwagi:
1. Zawiadomienie naleĝy zïoĝyÊ do prokuratury rejonowej wïaĂciwej ze wzglÚdu na
miejsce popeïnienia przestÚpstwa.
2. Nie jest konieczne wskazywanie nazwy przestÚpstwa, które zostaïo popeïnione,
naleĝy jednak opisaÊ, jakie dziaïania miaïy miejsce.
3. Nie jest konieczne wskazywanie danych personalnych sprawcy, jeĝeli ich nie
znamy, jeĝeli wiemy jednak, kto jest sprawcÈ, musimy to ujawniÊ.
4. Opis sytuacji, która miaïa miejsce, naleĝy sporzÈdziÊ zgodnie z tym, co siÚ wydarzyïo (waĝne jest, by zaznaczyÊ np. kiedy i gdzie miaïo miejsce zdarzenie, kto
mógï je widzieÊ/wiedzieÊ o nim, kto mógï popeïniÊ przestÚpstwo).
5. Jeĝeli zgïaszamy przestÚpstwo, którego ofiarÈ jest nasze dziecko, musimy liczyÊ
siÚ z faktem, ĝe bÚdzie braïo udziaï w postÚpowaniu jako Ăwiadek.
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Wzór nr 4

MiejscowoĂÊ, data .................................
Komenda Policji
w ...........................
......................................................
(imiĊ i nazwisko)
......................................................
(adres)

Zawiadomienie o popeïnieniu wykroczenia
Skïadam zawiadomienie podejrzenia popeïnienia wykroczenia poprzez umieszczenie na forum dyskusyjnym „Klub Myszki Miki” treĂci o charakterze wulgarnym, wyzwisk itd. przez uczestnika forum o nicku „PiotruĂ Pan”.
Uzasadnienie
Mój 10-letni syn jest uczestnikiem forum dyskusyjnego w Internecie „Klub
Myszki Miki”. W dniu ....................... przyszedï do mnie i zapytaï, co to znaczy „popierdolony popapraniec”. Powiedziaï mi, ĝe od pewnego czasu ktoĂ
wpisuje na forum takie sïowa. Weszïam na forum i zobaczyïam, ĝe od okoïo tygodnia regularnie ta sama osoba o nicku „PiotruĂ Pan” wchodzi na forum i wyzywa dzieci, umieszcza we wpisach same wulgarne sformuïowania
i treĂci obelĝywe. Na wpis, aby siÚ wycofaïa, zareagowaïa jeszcze wiÚkszÈ
liczbÈ wulgarnych wpisów. Równieĝ administrator, którego o tym fakcie poinformowaïam, nie potrafi poradziÊ sobie z tym problemem.
WnoszÚ zatem, aby policja przeprowadziïa dochodzenie oraz wykryïa i ukaraïa sprawcÚ.
ZaïÈczniki:
Odpisy pisma
.........................................................
Podpis osoby skáadającej zawiadomienie

Uwagi:
1. Zawiadomienie naleĝy zïoĝyÊ do Prokuratury Rejonowej wïaĂciwej ze wzglÚdu na
miejsce popeïnienia przestÚpstwa.
2. Nie jest konieczne wskazywanie nazwy przestÚpstwa, które zostaïo popeïnione,
naleĝy jednak opisaÊ, jakie dziaïania miaïy miejsce.
3. Nie jest konieczne wskazywanie danych personalnych sprawcy, jeĝeli ich nie znamy, jednak jeĝeli wiemy, kto jest sprawcÈ, musimy to ujawniÊ.
4. Opis sytuacji, która miaïa miejsce, naleĝy sporzÈdziÊ zgodnie z tym, co siÚ wydarzyïo (waĝne jest, by zaznaczyÊ np. kiedy i gdzie miaïo miejsce zdarzenie, kto mógï
je widzieÊ/wiedzieÊ o nim, kto mógï popeïniÊ przestÚpstwo).
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Do Helpline.org.pl w czasie pierwszego
roku jego dziaïania wpïynÚïo ponad 500
zgïoszeñ zwiÈzanych z cyberprzemocÈ
– to prawie 1/3 wszystkich zgïoszeñ wymagajÈcych podjÚcia interwencji przez
konsultantów. Za pomocÈ poczty e-mail
(helpline@helpline.org.pl), czatu (na stronie www.helpline.org.pl), telefonu (0 800
100 100, w godz. 11–16) dzieci, ich rodzice
oraz profesjonaliĂci konsultujÈ siÚ z Helpline.org.pl w sytuacjach zagroĝenia bezpieczeñstwa dzieci w Internecie. Zgïoszenia
do Helpline.org.pl dajÈ wiedzÚ o zjawisku
cyberprzemocy, reakcjach ofiar, sprawców
i potrzeb zwiÈzanych z interwencjÈ.

Jak rozumieÊ cyberprzemoc?

Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange. Celem Helpline.org.pl jest pomoc dzieciom i mïodzieĝy w
sytuacjach zagroĝenia w Internecie. Konsultanci
helpline’u udzielajÈ porad takĝe rodzicom, opiekunom i osobom pracujÈcym zawodowo z dzieÊmi
i mïodzieĝÈ.
Helpline.org.pl dziaïa w dni powszednie w godzinach od 11 do 16. Kontakt z konsultantami jest
moĝliwy:
ľ pod bezpïatnym numerem telefonu
0 800 100 100,
ľ za poĂrednictwem livechatu z poziomu
strony www.helpline.org.pl,
ľ za pomocÈ e-maila helpline@helpline.org.pl.

JeĂli mïody czïowiek podejmuje dziaïania o charakterze cyberprzemocy,
Projekt wspóïfinansowany jest przez KomisjÚ
oĂmieszajÈc, nÚkajÈc czy poniĝajÈc inneEuropejskÈ w ramach programu Safer Internet.
go, jego zachowanie godzi w spoïecznÈ
zasadÚ, która mówi, ĝe naleĝy szanowaÊ
innych.
Motywacja do stosowania cyberprzemocy przez mïodych ludzi zwiÈzana jest z czynnikami rozwojowymi. ChcÈc zrealizowaÊ potrzebÚ przynaleĝnoĂci dÈĝÈ do tego, by byÊ
atrakcyjnym dla grupy lub silnej postaci w grupie. Potrzeba akceptacji przez rówieĂników
lub ze strony silnej i/lub atrakcyjnej jednostki w grupie powoduje, iĝ mïody czïowiek nie
uruchamia swojej oceny moralnej, tylko naĂladuje dziaïania grupy lub jednostki, nawet
jeĂli ïamiÈ one spoïecznie akceptowane normy.
Innym waĝnym czynnikiem sterujÈcym zachowaniem mïodych ludzi jest obawa
przed byciem ofiarÈ. Aby nie zostaÊ ofiarÈ, przyjmuje siÚ rolÚ sprawcy. Sprawca ma
siïÚ, moc, nie boi siÚ, budzi poczucie zagroĝenia u innych.

DoĂwiadczenie cyberprzemocy w ĝyciu dziecka
Dziecko – ofiara przemocy wirtualnej to czÚsto ofiara wczeĂniejszej przemocy
rówieĂniczej – osoba wyróĝniajÈca siÚ czymĂ na tle grupy, w jakiĂ sposób inna.
Jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Poradnik dla szkóï
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Mïodzi ludzie oceniajÈ siebie wedïug wartoĂci nadanej przez grupÚ, której sÈ czïonkami – klasÚ, forum, portal spoïecznoĂciowy. Osoba wyĂmiewana przez grupÚ lub
przez znaczÈcego czïonka grupy przeĝywa wstyd i upokorzenie. Czuje koncentracjÚ
uwagi na sobie – w czasie gdy atakujÈ jÈ rówieĂnicy, a takĝe w sytuacji interwencji nauczycieli. Przeĝywa to jako stygmatyzacjÚ i potwierdzenie bycia ofiarÈ – kimĂ sïabym,
samotnym, innym niĝ wszyscy.
DoĂwiadczenie przemocy rówieĂniczej w ĝyciu dziecka to nagromadzenie silnych, bardzo trudnych uczuÊ i myĂli. Dziecko skrzywdzone w wyniku dziaïañ rówieĂników odczuwa
silnÈ izolacjÚ od grupy, poczucie osamotnienia, niejednokrotnie rozpacz. Grupa rówieĂnicza, która jest w okresie adolescencji najwaĝniejszÈ grupÈ odniesienia, krzywdzi. Ofiara
czuje wiÚc, ĝe jest poza grupÈ. W takiej sytuacji czÚsto pojawia siÚ chÚÊ powstrzymania
sprawcy, cofniÚcia czasu, aby krzywdzenie nigdy nie miaïo miejsca. Dziecko przeĝywa
skrajne emocje, bo wie, ĝe niemoĝliwe jest cofniÚcie czasu – zawÚĝenie sytuacyjne emocji
dziecka czÚsto jest przyczynÈ myĂli i prób samobójczych. Cyberprzemocy towarzyszy upublicznienie aktu nÚkania – w tej sytuacji ofiara ma potrzebÚ znikniÚcia, schowania siÚ.

Dziecko – jako sprawca cyberprzemocy
SprawcÈ cyberprzemocy czÚsto bywa osoba, która ma niskie kompetencje spoïeczne – nie jest w stanie za pomocÈ sobie dostÚpnych, spoïecznie akceptowanych
metod komunikacji zwróciÊ na siebie uwagÚ, której potrzebuje, i zrealizowaÊ waĝnych dla siebie potrzeb. Chce byÊ dowartoĂciowana przez grupÚ, zwróciÊ na siebie
uwagÚ natychmiast – nie umie bowiem odraczaÊ gratyfikacji.
Waĝnym aspektem stosowania cyberprzemocy jest teĝ poczucie anonimowoĂci
w sieci, rozumiane przez sprawcÚ jako bezkarnoĂÊ.

Jak dzieci wyraĝajÈ potrzeby zwiÈzane z interwencjÈ?
Potrzeby dzieci wyraĝane przy zgïoszeniach dotyczÈcych cyberprzemocy to zazwyczaj w przypadku ofiary – „cofnÈÊ czas”, „jak najszybciej usunÈÊ te treĂci”, a sprawcy – „jakoĂ to odkrÚciÊ”.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe ofiara, sprawca, Ăwiadek potrzebujÈ reakcji dorosïych na
kaĝde zachowanie o charakterze cyberprzemocy!
Kaĝde dziecko, które doĂwiadczaïo cyberprzemocy – ofiara, sprawca i Ăwiadek potrzebujÈ reakcji ze strony dorosïych. MuszÈ usïyszeÊ, ĝe cyberprzemoc jest
krzywdzeniem kogoĂ. Nie jest ĝartem dziaïanie, które powoduje czyjeĂ cierpienie.
DoroĂli powinni takĝe informowaÊ o konsekwencjach, które groĝÈ sprawcom przemocy, oraz sugerowaÊ reakcje ze strony dzieci – Ăwiadków sytuacji.

Ze zgïoszeñ cyberprzemocy do Helpline.org.pl
Chïopiec, który jest ofiarÈ cyberprzemocy ze strony kilku chïopców w szkole, pisze o swojej desperacji – wïamujÈc siÚ na strony internetowe usuwa wpisy dotyczÈce jego osoby (zwïaszcza imienia).
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...Moĝe to dlatego, ĝe mam takie gïupie imiÚ, no bo kto nazywa siÚ Zygmunt jak
ma 15 lat!!! Moĝe coĂ wymyĂlicie – siedziaïem caïy tydzieñ i usuwaïem wszystkie te
wpisy. Mam juĝ gdzieĂ, ĝe robiÚ coĂ zïego.
Dziewczynka, która prowadziïa blog (internetowy pamiÚtnik z moĝliwoĂciÈ zostawiania komentarza przez czytelników), opisywaïa swoje pierwsze zauroczenie nauczycielem angielskiego. Koleĝanka upubliczniïa te informacje
w klasie, wyĂmiewajÈc jej uczucia. Mama Karoliny pracuje za granicÈ, dziewczynka
przeĝywa rozstanie z niÈ, osamotnienie i brak zrozumienia ze strony innych. Wielokrotnie mama zwracaïa uwagÚ dziewczynce, ĝeby nie pisaïa wszystkiego co myĂli
– „jak na spowiedzi”, bo ktoĂ moĝe wykorzystaÊ jej ufnoĂÊ i otwartoĂÊ.
Pewnie dzwoniÚ za póěno i teĝ juĝ nie moĝecie nic zrobiÊ, mój Ăwiat siÚ skoñczyï.
Gdyby mama tu byïa i wiedziaïa... ZresztÈ i tak byïaby moja wina. Tyle razy mówiïa, ĝe
to nie spowiedě....
16-letni Wiktor opublikowaï na portalu spoïecznoĂciowym swoje krytyczne uwagi
dotyczÈce nauczycieli. Kolega, który próbowaï go sobie podporzÈdkowaÊ, namawiajÈc do kïamania w jego obronie i dokonywania wspólnych kradzieĝy, zemĂciï
siÚ na nim za odmowÚ, przekazujÈc nauczycielom zapisy. Wiktor zostaï zawieszony
w prawach ucznia. Napisaï do Helpline.org.pl:
Jezu!!! Gdybym wiedziaï, ĝe trzeba przytakiwaÊ – pewnie bym inaczej skoñczyï.
Czemu siÚ na mnie uwziÈï!? Przecieĝ wszyscy gadajÈ na nauczycieli...
Znany na swoim osiedlu jako bardzo dobry piïkarz 14-letni Piotrek daï swoje nagie zdjÚcie dziewczynie. Po rozstaniu wykorzystaïa zdjÚcie – wstawiïa je do serwisu, w którym moĝna umieszczaÊ zdjÚcia bez zgody i wiedzy. Przekazaïa link do
tego miejsca w Internecie koleĝankom i kolegom Piotrka. Chïopiec kontaktowaï siÚ
z Helpline.org.pl kilka razy, wstydzÈc siÚ zgïosiÊ sprawÚ – w koñcu napisaï:
Zdecydowaïem siÚ to zgïosiÊ. Wstyd mi strasznie, ale dajcie to na policjÚ; i tak wszyscy widzieli moje zdjÚcie, wszyscy, którzy mnie znajÈ na osiedlu.
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DziÚki Internetowi zachodzi radykalna zmiana przestrzeni spoïecznej i kontekstu spoïecznego, w którym znajduje siÚ jednostka1. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku mïodych internautów, dla których Internet jest czÚsto podstawowym Ărodowiskiem
zaspokajania potrzeb spoïecznych. Poza wieloma pozytywnymi zastosowaniami sieci
– stymulujÈcymi rozwój mïodego czïowieka, przestrzeñ wirtualna w coraz wiÚkszym
stopniu staje siÚ wspóïczesnÈ arenÈ agresji rówieĂniczej i cyberprzemocy.

Cyberprzemoc
Cyberprzemoc – przemoc z uĝyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystuje róĝne funkcje Internetu, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy spoïecznoĂciowe itd. oraz przyjmuje
róĝne formy: nÚkanie, straszenie, szantaĝowanie z uĝyciem sieci, publikowanie lub
rozsyïanie oĂmieszajÈcych, kompromitujÈcych zdjÚÊ, filmów oraz podszywanie siÚ
w sieci pod kogoĂ wbrew jego woli.
W tradycyjnym podejĂciu do dzieci i mïodzieĝy w Internecie mïodzi internauci
byli ukazywani zazwyczaj jako ofiary negatywnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnych. Ostatnie doniesienia medialne oraz zgïoszenia do organizacji specjalizujÈcych siÚ w bezpieczeñstwie internetowym (Helpline.org.pl) ukazujÈ
nowe spektrum zjawisk funkcjonowania mïodych ludzi w sieci – zachowañ agresywnych i antyspoïecznych, których mïodzi ludzie sÈ nie tylko ofiarami i Ăwiadkami, ale przede wszystkim sprawcami.
Ogromny zasiÚg wirtualnej nagonki wskazuje na koniecznoĂÊ analizy zjawiska
cyberprzemocy i poznania jej przyczyn w celu podjÚcia skutecznych dziaïañ profilaktycznych. Przyczyn wystÚpowania zachowañ wrogich w sieci moĝemy dopatrywaÊ siÚ natomiast w cechach internautów, których wiÚkszoĂÊ stanowiÈ mïodzi
ludzie, oraz w specyfice medium, jakim jest Internet.

E-generacja – mïodzieĝ w sieci
Szereg cech charakterystycznych dla okresu dojrzewania w interakcji ze Ărodowiskiem Internetu wydaje siÚ sprzyjaÊ ïatwoĂci ujawniania wrogich zachowañ w sieci.
Takie cechy mïodych ludzi, jak np. ograniczona zdolnoĂÊ do przyjmowania perspekty1

Nowak Krejtz 2006 str. 5.
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wy innej osoby warunkujÈcej wystÈpienie empatii w relacji z drugÈ osobÈ, nie w peïni uksztaïtowana zdolnoĂÊ i gotowoĂÊ do podejmowania refleksji nad sobÈ i wïasnym
zachowaniem, relatywizm moralny oraz skïonnoĂÊ do testowania granic zasad moralnych mogÈ potencjalnie nasilaÊ skïonnoĂÊ do agresji w sieci. Nie bez znaczenia jest
takĝe uleganie wpïywom norm grupy rówieĂniczej, czÚsto promujÈcych zachowania
antyspoïeczne na zasadzie prostej opozycji wobec tego, co przekazywane i oczekiwane
przez dorosïych. Wpïyw rówieĂników w Internecie moĝe byÊ znaczÈco silniejszy z racji
braku realnej obecnoĂci dorosïych w sieci – koniecznej dla egzekwowania zachowañ
zgodnych z powszechnie przyjÚtymi normami spoïecznymi. PodsumowujÈc, cechy charakterystyczne dla tego wieku rozwojowego sprawiajÈ, ĝe mïodzieĝ czÚsto poszukuje
w Internecie okazji do nieetycznych czy bezmyĂlnych zachowañ.

Cechy Internetu
Internet ma cechy, które mogÈ nieomal w kaĝdym wyzwoliÊ pewne formy agresywnych
zachowañ. JeĂli chcemy obniĝyÊ poziom wrogoĂci w sieci i sami trzymaÊ siÚ daleko od ringu, musimy wiedzieÊ, gdzie bijÈ ěródïa owych kïopotów2. Internet jest czynnikiem silnie
modyfikujÈcym zachowania spoïeczne i leĝÈce u ich ěródeï mechanizmy psychologiczne. Specyficzne warunki panujÈce w sieci – zapoĂredniczenie kontaktów przez komputer sprawia, ĝe czïowiek inaczej postrzega siebie i innych.
PodstawowÈ wïasnoĂciÈ interakcji za poĂrednictwem sieci jest anonimowoĂÊ,
która sprawia, ĝe ludzie zachowujÈ siÚ w sposób, w jaki nie zachowaliby siÚ w sytuacji bezpoĂredniego kontaktu z drugim czïowiekiem. Najpierw krzywdzÈ czy obraĝajÈ, a dopiero póěniej zastanawiajÈ siÚ nad tym, co zrobili.
W Ăwietle najnowszych badañ anonimowoĂÊ w Internecie – rozumiana jest
dwojako: jako nieidentyfikowalnoĂÊ wïasna (specyficzny kontekst podmiotowoĂci
wïasnej) oraz nieznajomoĂÊ (niska dostÚpnoĂÊ przesïanek na temat uczestnika
interakcji)3. Eskalacji zachowañ agresywnych sprzyja takĝe skÈpa iloĂÊ informacji
zwrotnych na temat naszych zachowañ wzglÚdem uczestnika interakcji w sieci.

Anonimowi „Inni” w Internecie
Osoby istniejÈ w Internecie w inny sposób niĝ w spoïeczeñstwie realnym4. PodstawowÈ róĝnicÈ jest brak fizycznej obecnoĂci w sieci i – co za tym idzie – podstawowego dla komunikacji kanaïu niewerbalnego. Kontakt internetowy z racji wciÈĝ
dominujÈcej komunikacji tekstowej oraz ubogiego i schematycznego charakteru
zastÚpczych komunikatów niewerbalnych (emotikonki) jest uboĝszy o ïatwo interpretowalne i bezpoĂrednie komunikaty, zawierajÈce informacje zwrotne o samopoczuciu innej osoby, tj.: ekspresja mimiczna, gestykulacja, dystans fizyczny,
modulacja gïosu, kontakt wzrokowy itp. Komunikaty te w trakcie spotkania twarzÈ
w twarz potencjalnie blokujÈ dziaïania mogÈce sprawiÊ przykroĂÊ drugiej osobie
i sprzyjaÊ przerwaniu interakcji. Ponadto w Ărodowisku Internetu w miejsce fizycznej obecnoĂci innych ludzi wystÚpuje interfejs komputera, który dodatkowo obciÈĝa
2

Wallace 2005, str. 176.

3

Mazurek 2006.

4

Nowak, Krejtz 2006, str. 6.
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zasoby poznawcze, utrudniajÈc nam refleksjÚ nad wïasnym zachowaniem. Pewne
cechy oprogramowania komputera stymulujÈ impulsywnoĂÊ5 – ïatwiej jest nacisnÈÊ
klawisz „WyĂlij”, zanim kolejna, bardziej trzeěwa myĂl zdÈĝy przynieĂÊ refleksjÚ
i powstrzymaÊ nas od wysïania niefortunnej wiadomoĂci.
ReasumujÈc, wobec „niewidzialnego” partnera interakcji w sieci ïatwiej zachowaÊ siÚ okrutnie, gdyĝ nie widzimy skutków wyrzÈdzonej krzywdy. Na ïatwoĂÊ angaĝowania siÚ w zachowania agresywne w sieci wpïywa nie tylko sposób postrzegania
innych, ale takĝe percepcja wïasnej osoby.

Konsekwencje nieidentyfikowalnoĂci wïasnej
Swoista autonomia cyberprzestrzeni wobec „rzeczywistego Ăwiata” jest jednym z fundamentalnych doĂwiadczeñ internautów6. AnonimowoĂÊ pseudonimu sieciowego, bycie
niewidocznym dla innych oraz zwiÚkszone poczucie ego z racji samotnego przebywania
przed ekranem komputera sprzyjajÈ poczuciu anonimowoĂci w przestrzeni wirtualnej.
Skutkuje to brakiem koniecznoĂci dbania o autoprezentacjÚ i opinie innych ludzi. Ponadto
w indywidualistyczno-anarchistycznej kulturze Internetu wiele zakazów powstrzymujÈcych
wrogie zachowania nie obowiÈzuje, co dodatkowo sprzyja ïatwiejszemu usprawiedliwianiu
niebezpiecznych, nieodpowiedzialnych i krzywdzÈcych czynów. Sprawia to, iĝ w wirtualnej przestrzeni ludzie robiÈ bÈdě mówiÈ rzeczy, których nie zrobiliby lub nie powiedzieli
w realnym kontekĂcie spoïecznym. Zjawisko to, nazwane internetowym efektem odhamowania7, polega na braku odczuwania ograniczeñ – „hamulców” charakterystycznych dla
kontaktów bezpoĂrednich. Czynniki hamujÈce zachowania nieaprobowane tracÈ swojÈ
siïÚ, co moĝe sprzyjaÊ cyberprzemocy.
Wraĝenie anonimowoĂci i pewnej nierealnoĂci w Internecie jest jednak iluzjÈ.
Niejednokrotnie skuteczne reakcje organów Ăcigania na przestÚpstwa internetowe
dowiodïy, ĝe nieidentyfikowalnoĂÊ jest pozorna – takĝe w sytuacjach cyberprzemocy. Natomiast realnoĂci konsekwencji zachowañ w przestrzeni wirtualnej najpeïniej
dowodzÈ cierpienia ofiar cyberprzemocy.
W wyniku rozwoju nowoczesnych technologii zasada szacunku w relacjach z innymi
nabraïa nowego wymiaru – dotyczy takĝe relacji wirtualnych. Aby móc skutecznie przestrzegaÊ zasady szacunku, mïodzi ludzie, oprócz poznawania moĝliwoĂci, Internetu powinni uczyÊ siÚ takĝe o zwiÈzanych z nim zagroĝeniach – w tym specyfice kontaktów zapoĂredniczonych przez Internet nasilajÈcych potencjalnie zachowania antyspoïeczne.
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IV. Aneks

W czÚĂci „Aneks” znajdziecie Pañstwo m.in. ulotki, plakaty oraz
scenariusze zajÚÊ, które mogÈ byÊ pomocne w dziaïaniach edukacyjnych realizowanych przez szkoïÚ. Materiaïy te w wersji elektronicznej
pobraÊ moĝna ze strony www.dzieckowsieci.pl.
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Serwisy internetowe
przedstawiajÈce problem cyberprzemocy
oraz zagadnienia bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy
w Internecie
Serwis programu Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje poĂwiÚconego problematyce bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy w Internecie. Skierowane sÈ zarówno
do dzieci i mïodzieĝy, jak równieĝ do ich rodziców i nauczycieli oraz specjalistów
zajmujÈcych siÚ problematykÈ bezpieczeñstwa dzieci online.

www.dzieckowsieci.pl
Strona zwiÈzana z kampaniÈ Dziecko w Sieci i innymi projektami realizowanymi przez FundacjÚ Dzieci Niczyje na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy
w sieci. Podstawowym celem strony jest zwrócenie uwagi dorosïych i dzieci na
zagroĝenia wynikajÈce z nierozwaĝnego korzystania z Internetu. Na stronie wiele
uwagi poĂwiÚcono problemowi cyberprzmemocy.
Strona podzielona jest na 5 czÚĂci. Pierwsza skierowana jest do dzieci, które znajdÈ tu podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz odnoĂniki do
materiaïów multimedialnych oraz innych serwisów dzieciÚcych poĂwiÚconych problematyce bezpieczeñstwa online.
W kolejnej sekcji rodzice znajdÈ informacje na temat podstawowych aktywnoĂci
dzieci i mïodzieĝy w Internecie, porady, jak rozmawiaÊ z dzieÊmi oraz jak postÚpowaÊ w przypadku, gdy ich dziecko doĂwiadczyïo lub doĂwiadcza cyberprzemocy.
Nauczyciele i specjaliĂci pracujÈcy z dzieÊmi majÈ moĝliwoĂÊ pobrania ze strony
scenariuszy zajÚÊ edukacyjnych dla uczniów szkóï podstawowych i gimnazjalnych.
Na stronie znajduje siÚ teĝ platforma e-learning, na której udostÚpniane sÈ kursy
o tematyce bezpieczeñstwa w sieci.
Dziaï „O problemie” zawiera charakterystykÚ problematyki podejmowanej
w ramach programu Dziecko w Sieci. ZnajdujÈ siÚ w nim podstawowe informacje
na temat Internetu, artykuïy i badania, wykïady, sïowniczek pojÚÊ internetowych,
a takĝe informacje, jak reagowaÊ w przypadku zauwaĝenia zagroĝenia dzieci
w Internecie.
W ostatniej czÚĂci znajdujÈ siÚ informacje na temat kampanii medialnej i innych
projektów realizowanych w ramach programu Dziecko w Sieci.

www.saferinternet.pl
Strona programu Saferinternet.pl – polskiej edycji programu Komisji Europejskiej
Safer Internet, realizowanego przez narodowe konsorcjum FDN-NASK. ZnajdujÈ siÚ na niej
informacje o dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w ramach programu przedsiÚwziÚciach zwiÈzanych z problematykÈ bezpieczeñstwa dzieci i mïodzieĝy w Internecie, jak
obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, konferencje, szkolenia, kampanie medialne itp.
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Na stronie znaleěÊ moĝna takĝe liczne raporty, analizy, relacje z konferencji oraz
odnoĂniki do innych projektów realizowanych w ramach programu.

www.sieciaki.pl
Sieciaki.pl to serwis dla dzieci majÈcy na celu edukacjÚ najmïodszych internautów
w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Projekt powstaï z myĂlÈ o 9–14-latkach.
Jego fabuïa opowiada o przygodach grupy Sieciaków, czyli dzieci o specjalnych
internetowych umiejÚtnoĂciach, znajÈcych zasady bezpiecznego poruszania siÚ
w sieci. Sieciaki z pomocÈ robota Netrobiego walczÈ z internetowym zïem, którego
uosobieniem sÈ Sieciuchy.
Atrakcyjna szata graficzna, wiele materiaïów multimedialnych, ciekawe konkursy
z nagrodami i inne atrakcje majÈ na celu zachÚcenie dzieci do regularnego korzystania z serwisu. Projekt Sieciaki.pl realizowany jest przez FundacjÚ Dzieci Niczyje
w ramach programu Saferinternet.pl.

www.cyberprzemoc.pl
Strona dla mïodzieĝy poĂwiecona problemowi przemocy rówieĂniczej w Internecie. Serwis powstaï w ramach kampanii spoïecznej Komisji Europejskiej Keep it
fun. Keep Control, realizowanej w Polsce w ramach programu Saferinteret.pl pod
hasïem Baw siÚ w Sieci. Bezpiecznie. Uĝytkownicy serwisu znajdÈ w nim przekazy
reklamowe oraz materiaïy multimedialne dotyczÈce przemocy rówieĂniczej w sieci,
zasady bezpieczeñstwa i informacje o tym, jak reagowaÊ na cyberprzemoc.

www.helpline.org.pl
Serwis internetowy projektu Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange, realizowanego w ramach programu Saferinternet.pl. Celem Helpline.org.pl jest niesienie pomocy mïodym Internautom, którzy znaleěli siÚ w sytuacji zagroĝenia w Internecie
lub korzystajÈc z telefonów komórkowych. Strona skierowana jest do dzieci, mïodzieĝy, rodziców i profesjonalistów.
Na stronie prezentowane sÈ trzy moĝliwe sposoby kontaktu z konsultantami
Helpline.org.pl: rozmowa za pomocÈ livechatu, drogÈ mailowÈ (helpline@helpline.
org.pl) oraz telefonicznÈ pod bezpïatnym numerem 0 800 100 100. Ponadto dzieci
i mïodzieĝ znajdÈ porady, jak unikaÊ niebezpiecznych sytuacji w sieci oraz co zrobiÊ
w przypadku wystÈpienia zagroĝenia.
Z kolei rodzice dowiedzÈ siÚ, jak rozmawiaÊ ze swoimi dzieÊmi, aby uĂwiadomiÊ im
niebezpieczeñstwa wynikajÈce z nierozwaĝnego korzystania z Internetu, oraz znajdÈ porady, jak postÚpowaÊ, gdy ich dziecko znalazïo siÚ w sytuacji zagroĝenia. ProfesjonaliĂci
natomiast uzyskajÈ informacjÚ, jak pomóc swoim podopiecznym i ich rodzinom.
W kaĝdej czÚĂci znajduje siÚ lista polecanych stron internetowych o tematyce
bezpieczeñstwa w Internecie, odpowiednich dla kaĝdej z grup.
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www.dyzurnet.pl
Serwis internetowy projektu Dyĝurnet.pl, który przyjmuje zgïoszenia dotyczÈce nielegalnych treĂci znalezionych w Internecie. Projekt powoïany zostaï przez NASK
i funkcjonuje w ramach programu Safer Internet w Polsce. Do zadañ Dyĝurnet.pl naleĝy m.in.: analiza treĂci wskazanych przez uĝytkowników, wykonanie dokumentacji
technicznych, przesïanie informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych, czy teĝ zagranicznych punktów kontaktowych. Nielegalne treĂci
znalezione w Internecie moĝna zgïaszaÊ do Dyzurnet.pl za pomocÈ formularza na
stronie www.dyzurnet.pl lub nagrywajÈc wiadomoĂÊ pod numerem 0801 615 005.

www.cyberbullying.org
Strona w jÚzyku angielskim – pierwsza poĂwiÚcona problemowi cyberprzemocy, zaïoĝona przez Billa Belsey’a, kanadyjskiego nauczyciela, prezydenta organizacji Bullying.org. Na stronie dostÚpna jest definicja cyberprzemocy oraz przykïady tego typu sytuacji. Autor strony podaje konkretne sposoby na radzenie sobie
z cyberprzemocÈ oraz przytacza szereg informacji dotyczÈcych tego problemu
wraz z linkami do najnowszych artykuïów oraz badañ.

www.stopcyberbullying.org
Amerykañska strona opisujÈca problem przemocy rówieĂniczej w sieci. Na stronie moĝna skontaktowaÊ siÚ droga mailowÈ z Parry Aftab, prawniczkÈ oraz ĂwiatowÈ ekspertkÈ w dziedzinie przestÚpstw w Internecie. Strona stopcyberbullying.org
podzielona jest na kilka czÚĂci, a kaĝda z nich zawiera informacje zwiÈzane
z cyberprzemocÈ, jak definicje, formy, przyczyny czy sposoby radzenia sobie z problemem.
Poza tym w serwisie podane sÈ informacje na temat cyberprzemocy – jak jÈ
rozpoznaÊ i jak jej zapobiegaÊ dla dzieci w trzech przedziaïach wieku (7–10 lat,
11–13 lat, 14–17 lat). Dzieci mogÈ siÚ tam równieĝ zapoznaÊ z zasadami netykiety.
Na stronie znajdujÈ siÚ dziaïy przeznaczone dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników wymiaru sprawiedliwoĂci i organów Ăcigania.

www.netbullies.com
Kolejna amerykañska strona poĂwiÚcona problemowi cyberprzemocy. Serwis podzielony jest na dziesiÚÊ podrozdziaïów. Zawiera informacje dla dzieci
i mïodzieĝy dotyczÈce tego, jak unikaÊ i jak reagowaÊ na cyberprzemoc. Ciekawe porady dotyczÈce problemu przemocy rówieĂniczej z uĝyciem mediów
elektronicznych znajdÈ w nim równieĝ nauczyciele i rodzice.
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Stop cyberprzemocy!!!
Informacja dla rodziców

Cyberprzemoc to:
Ň
Ň
Ň
Ň

QēNDQLHVWUDV]HQLHV]DQWDĳRZDQLHZVLHFL
UHMHVWURZDQLHQLHFKFLDQ\FKÀOPyZL]GMēĄ
SXEOLNRZDQLH Z ,QWHUQHFLH OXE SU]\ Xĳ\FLX WHOHIRQX NRPyUNRZHJR RħPLHV]DMĎF\FK ]GMēĄ
ÀOPyZLLQIRUPDFML
SRGV]\ZDQLHVLēZVLHFLSRGLQQDRVREē

&\EHUSU]HPRFGRW\F]\]D]Z\F]DMG]LHFLLPãRG]LHĳ\VWDMĎFVLēQRZĎRGPLDQĎSUREOHPXSU]HPRF\UyZLHħQLF]HM%DGDQLDSRND]XMĎĳHUyĳQ\FKIRUPSU]HPRF\ZVLHFLGRħZLDGF]DFRGUXJLH
G]LHFNRZ3ROVFH )'1*HPLXV 

&\EHUSU]HPRFPRĳHSU]\WUDÀĄVLē.$Ĳ'(08
UyZQLHĳ7ZRMHPXG]LHFNX
']LHFNRNWyUHVWDMHVLēRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\F]ēVWRF]XMHVLēRVDPRWQLRQHLEH]UDGQHZREHF
G]LDãDĝVZRLFKUyZLHħQLNyZ&]ēVWRERLVLēLZVW\G]LWHJRFRPXVLēSU]\WUDÀãR1LHSRWUDÀVRELHSRUDG]LĄ]QRZĎWUXGQĎV\WXDFMĎLVLOQ\PLHPRFMDPLNWyUHWHPXWRZDU]\V]Ď

']LHFNXNWyUHGRħZLDGF]\ãR
F\EHUSU]HPRF\EDUG]RSRWU]HEQD
MHVWSRPRF]HVWURQ\GRURVã\FK

&RPRĳHV]]URELĄ"
Ň

3RUR]PDZLDM]G]LHFNLHPLGRZLHG]VLēFRVLē
G]LHMH3RVWDUDMVLē]GRE\ĄMDNQDMZLēFHMLQIRUPDFML QD WHPDW MHJR SUREOHPX 3RVWDUDM VLē GRZLHG]LHĄ NLP MHVW VSUDZFD ² 7ZRMH G]LHFNR PRĳH
WHJR QLH ZLHG]LHĄ :VSyOQLH ]DVWDQyZFLH VLē FR PRĳQD ]URELĄ Z WHM V\WXDFML 3RV]XNDM
SV\FKRORJLF]QHMSRPRF\GODG]LHFND

Ň

6NRQWDNWXMVLē]SURIHVMRQDOLVWDPL²PRĳHV]SRWU]HERZDĄZVSDUFLDSV\FKRORJDLSRPRF\
SUDZQLND3RPRF\PRĳHV]V]XNDĄXNRQVXOWDQWyZ+HOSOLQHRUJSO WHO 

Ň

=DEH]SLHF]GRZRG\F\EHUSU]HPRF\=DFKRZDMZV]\VWNLHZLDGRPRħFLWUHħFL ÀOP\]GMēFLDVPV\NRPHQWDU]H LLQIRUPDFMHGRW\F]ĎFHVSUDZ\

Ň

6NRQWDNWXM VLē ]H V]NRãĎ :VSyOQLH ] SHGDJRJLHP G\UHNWRUHP V]NRã\ VSUyEXMFLH XVWDOLĄ
PRĳOLZRħFLG]LDãDQLD
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5R]ZLĎ]DQLHPV\WXDFMLPRĳHE\Ą
Ň
Ň
Ň

VSRWNDQLHSHGDJRJDV]NROQHJR]RÀDUĎF\EHUSU]HPRF\ZFHOXRPyZLHQLDV\WXDFMLLSR]QDQLD
SRWU]HEG]LHFND
VSRWNDQLHSHGDJRJDV]NROQHJR]HVSUDZFĎZFHOXRPyZLHQLDV\WXDFMLLXVWDOHQLDVSRVREXUR]ZLĎ]DQLDSUREOHPX
VSRWNDQLH URG]LFyZ RÀDU\ L VSUDZF\ F\EHUSU]HPRF\ Z REHFQRħFL SHGDJRJD V]NROQHJR LOXE
G\UHNWRUDV]NRã\SODFyZNL

']LHFNRNWyUHGRħZLDGF]DF\EHUSU]HPRF\PRĳHV]XNDĄSRPRF\XNRQVXOWDQWyZ+HOSOLQHRUJSO
NRQWDNWXMĎFVLē]QLPLon line]HVWURQ\ZZZKHOSOLQHRUJSOOXEWHOHIRQLF]QLHSRGEH]SãDWQ\P
QXPHUHP

&]DVHPG]LHFNRRGPDZLDSU]\MēFLDSRPRF\6SUyEXMMHQDPyZLĄ
QDNRQWDNW]NRQVXOWDQWDPL+HOSOLQHRUJSO
=SRPRF\+HOSOLQHRUJSOPRJĎNRU]\VWDĄUyZQLHĳURG]LFH
Ň JG\QLHZLHG]ĎMDNUR]PDZLDĄ]G]LHFNLHPREH]SLHF]HĝVWZLHZ,QWHUQHFLH
Ň JG\PDMĎSRGHMU]HQLH]HLFKG]LHFNRSDGãRRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\

Pamietaj!
&]DVHP G]LHFL ħZLHWQLH XNU\ZDMĎ ĳH PDMĎ WUXGQRħĄ ] F]\Pħ FR VSRWNDãR MH Z ,QWHUQHFLH
²]DZV]HZDUWRE\SRWDNLPGRħZLDGF]HQLXG]LHFNRSRUR]PDZLDãR]SV\FKRORJLHP
&\EHUSU]HPRFQLHPXVLPLHĄORJLF]QHMSU]\F]\Q\3RPyĳG]LHFNX]UR]XPLHĄĳHWRQLHRQR
MHVWRGSRZLHG]LDOQH]DWēV\WXDFMē2GSRZLDGD]DQLĎVSUDZFD

&RPRĳHV]]URELĄE\SU]HFLZG]LDãDĄ
F\EHUSU]HPRF\"
Ň
Ň

Ň
Ň

5R]PDZLDM]G]LHFNLHPQDWHPDWF\EHUSU]HPRF\3RLQIRUPXMMHRW\PMDNXQLNDĄWDNLFK
V\WXDFMLRUD]MDNHZHQWXDOQLHQDQLHUHDJRZDĄ
3U]HNDĳG]LHFNXE\QLJG\QLHNU]\ZG]LãRVZRLFKUyZLHħQLNyZZVLHFLRUD]ĳHE\QLHSR]RVWDZDãRRERMēWQHZREHFNU]\ZG\LQQ\FKL]DZV]H]JãDV]DãRGRURVã\P]DREVHUZRZDQHSU]\SDGNL
F\EHUSU]HPRF\
=DGEDME\V]NRãD7ZRMHJRG]LHFNDUHDOL]RZDãD]DMēFLD]]DNUHVXSURÀODNW\NLSU]HPRF\
Z,QWHUQHFLH
3RLQIRUPXMG]LHFNRREH]SãDWQHMRIHUFLHSURMHNWX+HOSOLQHRUJSO

-HħOLPDV]ZĎWSOLZRħFL]ZLĎ]DQH]SUREOHPHPF\EHUSU]HPRF\
VNRQWDNWXMVLē]NRQVXOWDQWDPL+HOSOLQHRUJSO
7HO
KHOSOLQH#KHOSOLQHRUJSO
F]DWQDVWURQLHZZZKHOSOLQHRUJSO
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Helpline.org.pl informuje:

-DN]DEH]SLHF]\ĄGRZRG\SU]HPRF\
ZREHFG]LHFNDZ,QWHUQHFLH
:SU]\SDGNXSRGHMU]HQLDSU]HPRF\ZREHFG]LHFNDZ,QWHUQHFLH
QLH]PLHUQLH ZDĳQH MHVW V]\ENLH ]DEH]SLHF]HQLH GRZRGyZ
0RJĎRQHSRPyFZXVWDOHQLXVSUDZF\SU]HPRF\L]DSRELHFMHM
NRQW\QXDFML:SU]\SDGNXSRGHMU]HQLDSU]HVWēSVWZDGRZRG\
EēGĎFHQQ\PPDWHULDãHPGODRUJDQyZħFLJDQLDRUD]LQVW\WXFML
Z\PLDUXVSUDZLHGOLZRħFL
:,QWHUQHFLHQDMF]ēħFLHMSR]RVWDMHħODGZV]\VWNLHJRFR]RVWDãRZQLPRSXEOLNRZDQH1DZHW
MHħOL RNUHħORQH WUHħFL ]RVWDQĎ XVXQLēWH ] VLHFL WR VĎ RQH ]DFKRZ\ZDQH MHV]F]H SU]H] MDNLħ
F]DVZDUFKLZDFKVHUZHUyZQDNWyU\FKE\ã\SXEOLNRZDQH-HVWZLēFPRĳOLZRħĄLFKRG]\VNDQLD
:SU]\SDGNXJG\WUHħFLEēGĎFHGRZRGHPSU]HPRF\ZREHFG]LHFNDQDGDO]QDMGXMĎVLēZ,QWHUQHFLHQDOHĳ\]DGEDĄRLFK]DEH]SLHF]HQLH

'RZRGDPLZ]DOHĳQRħFLRGFKDUDNWHUXSU]HPRF\RQOLQHZREHF
G]LHFNDPRJĎE\Ą
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň

ZLDGRPRħFLHPDLORZH
ZLDGRPRħFLVPVLPPV
ZSLV\QDVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK
NRPHQWDU]HGRZSLVyZOXEGR]GMēĄZVHUZLVDFKVSRãHF]QRħFLRZ\FKQDEORJDFKZIRWRJDOHULDFKLWS
]GMēFLDJUDÀNL
WUHħFLUR]PyZSURZDG]RQ\FKSU]\Xĳ\FLXNRPXQLNDWRUyZOXEF]DWyZ

:]DOHĳQRħFLRGRNROLF]QRħFL]GDU]HQLDLW\SXWUHħFLNWyUHFKFHP\]DFKRZDĄPRĳQDZ\NRU]\VWDĄMHGHQ]HVSRVREyZ]DEH]SLHF]DQLDGRZRGyZ

=DFKRZ\ZDQLHZLDGRPRħFL
:SU]\SDGNXSU]HPRF\SU]\Xĳ\FLXWHOHIRQXNRPyUNRZHJRZDĳQHMHVWE\QLHXVXZDĄVPVyZ
PPVyZKLVWRULLSRãĎF]HĝNWyUHZVND]XMĎQDMHMZ\VWĎSLHQLH:SU]\SDGNXSU]HPRF\Z,QWHUQHFLHUyZQLHĳ²MHħOLWRPRĳOLZH²ZDUWR]DFKRZDĄWUHħFLNWyUHQDQLĎZVND]XMĎ:QLHNWyU\FK
V\WXDFMDFK²JG\NU]\ZG]ĎFHNRJRħWUHħFLVĎRSXEOLNRZDQHZPLHMVFXZLGRF]Q\PGODZLHOXRVyE
QSNRPHQWDU]HSRG]GMēFLDPLZVHUZLVLHVSRãHF]QRħFLRZ\PZSLV\QDIRUXPNODVRZ\P ²NRQLHF]QHMHVWLFKXVXQLēFLH:yZF]DVSU]HGXVXQLēFLHPW\FKWUHħFLQDOHĳ\MH]DEH]SLHF]\Ą
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2. Wykonanie

screenów ]U]XWFDãHJRHNUDQX

Dobrym sposobem na zabezpieczenie dowodów jest wykonanie tzw. screena. ScreenMHVWF]\PħZ
URG]DMX]GMēFLDWHJRFRDNWXDOQLHZLGDĄQDPRQLWRU]HNRPSXWHUD$E\JRZ\NRQDĄQDOHĳ\QDFLVQĎĄ
NODZLV]3ULQW6FUHHQ SR]RUQLHQLFVLēQLHG]LHMH DQDVWēSQLHRWZRU]\ĄGRNXPHQWW\SX:RUGOXE
3DLQWLZ\EUDĄRSFMēZNOHM'RNXPHQW]HscreenamiQDOHĳ\]DSLVDĄQDG\VNXNRPSXWHUD

$UFKLZL]RZDQLHWUHħFLUR]PyZ
.RU]\VWDMĎF]NRPXQLNDWRUyZLF]DWyZZDUWRXUXFKRPLĄDXWRDUFKLZL]DFMē²RSFMēDXWRPDW\F]QHJR]DSLV\ZDQLDZV]\VWNLFKSURZDG]RQ\FKSU]H]Xĳ\WNRZQLNDUR]PyZ8PRĳOLZLDRQDħOHG]HQLH
KLVWRULLSRV]F]HJyOQ\FKNRQWDNWyZDWDNĳHSURVW\LV]\ENLGRVWēSGRRNUHħORQ\FK]DSLVyZ-HħOL
GDQ\NRPXQLNDWRUOXEF]DWQLHSRVLDGDIXQNFMLDUFKLZL]DFMLZLDGRPRħFLZDUWRZyZF]DVNRSLRZDĄ
WUHħFLUR]PyZL]DSLV\ZDĄMHZGRZROQ\PHG\WRU]HWHNVWX

:\NRQDQLH]U]XWXDQLPDFMLHNUDQX
,QQ\PVSRVREHPQDGRNXPHQWRZDQLHWHJRFRG]LHMHVLēZ,QWHUQHFLHMHVWNRU]\VWDQLH]SURJUDPyZGRW]Z]U]XWyZ]HNUDQX3U]\SRPRF\WHJRW\SXRSURJUDPRZDQLDPRĳQDGRNRQ\ZDĄ]DSLVX
REUD]XZLGRF]QHJRQDPRQLWRU]H=DSLVWHQSU]\SRPLQDRVWDWHF]QLHÀOPSU]HGVWDZLDMĎF\ZV]\VWNLHZ\NRQ\ZDQHF]\QQRħFL SURZDG]RQHUR]PRZ\SU]HJOĎGDQHVWURQ\LWG :DUWRXSHZQLĄVLēĳH
RSURJUDPRZDQLH]NWyUHJRNRU]\VWDP\MHVWOHJDOQH

:\GUXN
'RZRGHP SU]HPRF\ Z VLHFL PRĳH E\Ą UyZQLHĳ Z\GUXN ZLWU\Q\ LQWHUQHWRZHM QD NWyUHM RSXEOLNRZDQHVĎRNUHħORQHWUHħFL3U]\Z\NRQ\ZDQLXZ\GUXNyZQDOHĳ\]ZUyFLĄXZDJēE\REHMPRZDã\
RQHFDãHRNQRZLWU\Q\²ãĎF]QLH]SDVNLHPW\WXãRZ\PL]QDMGXMĎF\PVLēQDQLPDGUHVHPVWURQ\
:\GUXNLVWURQZDUWRRSLVDĄSRGDMĎFGRNãDGQĎJRG]LQēLFKZ\NRQDQLD

=DSLVUR]PyZ
$E\]DEH]SLHF]\ĄWUHħFLSURZDG]RQ\FKSU]\Xĳ\FLX,QWHUQHWXUR]PyZOXELQQ\FKGRZRGyZZIRUPLHWHNVWXPRĳQDVNRSLRZDĄMH ]GDQHJRPLHMVFDZ,QWHUQHFLHL]DSLVDĄZGRZROQ\PHG\WRU]H
QSZ:RUG]LH:WHMSRVWDFL]DSLVDQ\SOLNQDOHĳ\]DFKRZDĄQDG\VNXNRPSXWHUD.RU]\VWDMĎF]WHM
IRUP\]DFKRZ\ZDQLDGRZRGyZQDOHĳ\SDPLēWDĄE\ZNRSLRZDQ\PWHNħFLHQLHGRNRQ\ZDĄĳDGQ\FK]PLDQ:DĳQHMHVWE\GRNXPHQWRZDQ\WHNVWE\ãNRPSOHWQ\L]DZLHUDãZV]\VWNLHZ\SRZLHG]L
QSUR]PRZ\QDF]DFLH:SU]\SDGNXWHJRW\SX]DEH]SLHF]DQLDGRZRGyZQDOHĳ\VNRSLRZDĄL]DFKRZDĄOLQNGRVWURQ\QDNWyUHMWUHħFLWHVLē]QDOD]ã\

-HħOLPDV]ZĎWSOLZRħFL]ZLĎ]DQH]SUREOHPHPF\EHUSU]HPRF\
ZREHF G]LHFND Z ,QWHUQHFLH VNRQWDNWXM VLē ] NRQVXOWDQWDPL
Helpline.org.pl
Tel. 0 800 100 100

KHOSOLQH#KHOSOLQHRUJSO
F]DWQDVWURQLHZZZKHOSOLQHRUJSO
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Stop Cyberprzemocy
:UD]]UR]ZRMHPPHGLyZHOHNWURQLF]Q\FKRUD]Z]URVWHPLFKSRSXODUQRħFLREVHUZXMHP\ZħUyG
G]LHFL L PãRG]LHĳ\ ZUDVWDMĎFĎ VNDOē W]Z F\EHUSU]HPRF\ F]\OL SU]HPRF\ ] Xĳ\FLHP ,QWHUQHWX
RUD]WHOHIRQyZNRPyUNRZ\FK
=EDGDĝSU]HSURZDG]RQ\FKZ3ROVFHZURNXZ\QLNDĳHUyĳQ\FKIRUPSU]HPRF\Z6LHFL
GRħZLDGF]DSRQDGSRãRZDPãRG\FKLQWHUQDXWyZ:\VRNĎVNDOēLZDJēSUREOHPXSRWZLHUG]DMĎ
WHĳFRUD]F]ēVWV]HGRQLHVLHQLDPHGLDOQHRWHJRW\SX]GDU]HQLDFK
']LHFL F]ēVWR SRGHMPXMĎ G]LDãDQLD RNUHħODQH PLDQHP F\EHUSU]HPRF\ QLH PDMĎF ħZLDGRPRħFL
PRĳOLZ\FKNRQVHNZHQFML7\PF]DVHPVSHF\ÀNDPHGLyZHOHNWURQLF]Q\FKVSUDZLDĳHLQWHQV\ZQRħĄL]DVLēJGR]QDZDQHMSU]H]RÀDU\NU]\ZG\SU]HNUDF]DF]DVDPLLFKPRĳOLZRħFLSRUDG]HQLD
VRELH]WDNĎQDZHWSR]RUQLHEãDKĎV\WXDFMĎLPRĳHSURZDG]LĄGRSUDZG]LZHMWUDJHGLL
=DSRELHJDQLH F\EHUSU]HPRF\ Z\PDJD XħZLDGRPLHQLD QDMPãRGV]\P QD F]\P SROHJD WHQ SUREOHPLMDNLHPRĳHPLHĄNRQVHNZHQFMH]DUyZQRGODRÀDU\MDNLVSUDZF\']LHFLPXV]ĎWHĳZLHG]LHĄMDNVLē]DFKRZDĄZV\WXDFMLGRħZLDGF]DQLDSU]HPRF\Z6LHFLJG]LHV]XNDĄSRPRF\
1LQLHMV]D SURSR]\FMD HGXNDF\MQD RSUDFRZDQD ]RVWDãD Z UDPDFK NDPSDQLL Å']LHFNR Z 6LHFLµ
)LOPHGXNDF\MQ\RUD]VFHQDULXV]H]DMēĄOHNF\MQ\FKEēGĎSRPRFQHQDXF]\FLHORPZSU]HSURZDG]HQLX]DMēĄSRħZLēFRQ\FKSUREOHPRZLF\EHUSU]HPRF\ZV]NRãDFKJLPQD]MDOQ\FK

Koncepcja oraz opracowanie merytoryczne:âXNDV]:RMWDVLN
Konsultacje merytoryczno-metodyczne: -XOLD%DUOLĝVND
2SUDFRZDQLHJUDÀF]QHKasia

Dippel

© FDN 2008
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Charakterystyka ]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
3URSR]\FMDHGXNDF\MQDÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µSRZVWDãDZUDPDFKNDPSDQLLÅ']LHFNRZ6LHFLµ
ZRGSRZLHG]LQDURVQĎFĎVNDOēSU]HPRF\UyZLHħQLF]HMZ6LHFL

Odbiorcy:

=DMēFLDDGUHVRZDQHVĎGRXF]QLyZZV]\VWNLFKNODVV]NyãJLPQD]MDOQ\FK

&HO]DMēĄ
&HOHP]DMēĄMHVW]DSUH]HQWRZDQLHXF]QLRP]MDZLVNDF\EHUSU]HPRF\RUD]XZUDĳOLZLHQLHLFKQD
VSHF\ÀNēSUREOHPX]ZLĎ]DQĎSU]HGHZV]\VWNLP]PRĳOLZ\PLSRZDĳQ\PLNRQVHNZHQFMDPLWHJR
W\SXG]LDãDĝ]DUyZQRGODLFKRÀDUMDNLVSUDZFyZ(IHNWHP]DMēĄSRZLQQRE\ĄUyZQLHĳZ\SUDFRZDQLH]DVDGEH]SLHF]QHJRLNXOWXUDOQHJRNRU]\VWDQLD]6LHFLRUD]UHDJRZDQLDZV\WXDFMDFK
F\EHUSU]HPRF\
:WRNX]DMēĄG]LHFLSRZLQQ\GRZLHG]LHĄVLē
Ƚ-DNLHVĎIRUP\F\EHUSU]HPRF\
Ƚ-DNLHPRJĎE\ĄRGF]XFLDRUD]NRQVHNZHQFMHSU]HPRF\Z6LHFLGODRÀDUF\EHUSU]HPRF\
Ƚ-DNLHVĎPRĳOLZHNRQVHNZHQFMHSU]HPRF\Z6LHFLGODVSUDZFyZWHJRW\SXG]LDãDĝ
Ƚ-DNSRZLQQD]DFKRZDĄVLēRÀDUDF\EHUSU]HPRF\LJG]LHPRĳHV]XNDĄSRPRF\
Ƚ-DNSRZLQQL]DFKRZ\ZDĄVLēħZLDGNRZLHF\EHUSU]HPRF\
Ƚ-DNVLē]DFKRZ\ZDĄĳHE\]PQLHMV]\ĄU\]\NR]RVWDQLDRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\

)RUPD]DMēĄ
Ƚ3UH]HQWDFMDÀOPX
ȽÅ%XU]DPy]JyZµ
Ƚ3UDFDZJUXSDFK
Ƚ'\VNXVMDPRGHURZDQDSU]H]QDXF]\FLHOD

&]DV]DMēĄ
&]DV]DMēĄWRGZLHJRG]LQ\OHNF\MQH:QDZLDVDFKSU]\NROHMQ\FKSXQNWDFKVFHQDULXV]DSRGDQ\
]RVWDãRSW\PDOQ\F]DVLFKUHDOL]DFML

3URZDG]HQLH]DMēĄ
=DMēFLDPRJĎVLēRGE\ZDĄZUDPDFKJRG]LQ\Z\FKRZDZF]HM]DMēĄLQIRUPDW\F]Q\FKOXEZLQQ\P
GRJRGQ\PF]DVLH0RJĎE\ĄSURZDG]RQHSU]H]SHGDJRJDV]NROQHJRZ\FKRZDZFēQDXF]\FLHOD
LQIRUPDW\NLLQQ\FKQDXF]\FLHOLOXEZRORQWDULXV]\²QSVWXGHQWyZNLHUXQNyZSHGDJRJLF]Q\FK
OXESV\FKRORJLF]Q\FK

Wymagana wiedza:

'R SURZDG]HQLD ]DMēĄ Z\PDJDQD MHVW MHG\QLH SRGVWDZRZD ]QDMRPRħĄ VSHF\ÀNL ,QWHUQHWX L WHOHIRQyZ NRPyUNRZ\FK =DOHFDQH MHVW GRNãDGQH ]DSR]QDQLH VLē SURZDG]ĎFHJR ]DMēFLD
] QLQLHMV]\P SRGUēF]QLNLHP 3RPRFQH EēG]LH UyZQLHĳ RGZLHG]HQLH VHUZLVyZ LQWHUQHWRZ\FK
www.helpline.org.plwww.dzieckowsieci.pl
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&KDUDNWHU\VW\ND]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
:\PDJDQ\VSU]ēW
,QWHJUDOQ\PHOHPHQWHP]DMēĄMHVWSURMHNFMDÀOPX'9''RSU]HSURZDG]HQLD]DMēĄZ\PDJDQ\
MHVWZLēFVSU]ēWXPRĳOLZLDMĎF\RGWZRU]HQLHÀOPX]Sã\W\'9'0RJĎWRE\Ą
²RGWZDU]DF]'9'SRGãĎF]RQ\GRWHOHZL]RUD
– NRPSXWHUOXERGWZDU]DF]'9'SRGãĎF]RQ\GRSURMHNWRUDPXOWLPHGLDOQHJRRUD]JãRħQLNyZ

)LOPÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
)LOP Å6WRS &\EHUSU]HPRF\µ SRWU]HEQ\ GR SU]HSURZDG]HQLD ]DMēĄ SREUDĄ PRĳQD ]H VWURQ\
ZZZG]LHFNRZVLHFLSO)LOPSU]HGVWDZLDSU]\SDGHNSU]HPRF\UyZLHħQLF]HM]Xĳ\FLHPPHGLyZ
HOHNWURQLF]Q\FK
'RPLQLND]RVWDãDQDJUDQDSU]H]NROHJyZWHOHIRQHPNRPyUNRZ\PZV]DWQLSR]DMēFLDFK:))LOP
WUDÀDGR,QWHUQHWX']LHZF]\QDVWDMHVLēSU]HGPLRWHPĳDUWyZ]HVWURQ\NROHJyZLNROHĳDQHN3U]HVWDMHSU]\FKRG]LĄGRV]NRã\1LHSRWUDÀSRUDG]LĄVRELH]WĎV\WXDFMĎ:ÀOPLHKLVWRULDSU]HGVWDZLRQDMHVW]SHUVSHNW\Z\RÀDU\MHGQHJR]HVSUDZFyZ 5REHUW RUD]ħZLDGNDZ\GDU]Hĝ 0LFKDã 

=JãRV]HQLHUHDOL]DFML]DMēĄ
3RUHDOL]DFMLZV]\VWNLFK]DMēĄSODQRZDQ\FKQDWHUHQLHV]NRã\OXELQQHMSODFyZNLUHDOL]DWRU]\SURV]HQLVĎRZ\SHãQLHQLHVSUDZR]GDQLD]UHDOL]DFML]DMēĄQDVWURQLHZZZG]LHFNRZVLHFLSO1DSRGVWDZLHIRUPXODU]DUHDOL]DWRU]\]DMēĄPRJĎRWU]\PDĄ]DħZLDGF]HQLHRF]\QQ\PXG]LDOHZNDPSDQLL
Å']LHFNRZ6LHFLµ

4
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Scenariusz ]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
3LHUZV]DF]ēħĄ PLQ 

Cel:
Ƚ=UR]XPLHQLHNRQVHNZHQFMLF\EHUSU]HPRF\GODMHMRÀDU
Ƚ3R]QDQLH]DVDGSRVWēSRZDQLDZSU]\SDGNDFKF\EHUSU]HPRF\
Ƚ=DSUH]HQWRZDQLHRIHUW\SRPRFRZHM+HOSOLQHRUJSO

Metoda:
ȽSURMHNFMDÀOPX
ȽEXU]DPy]JyZ
ȽDQDOL]DKLVWRULL
ȽSUDFDZJUXSDFK
ȽG\VNXVMD

:SURZDG]HQLH PLQ
Ƚ1DXF]\FLHOLQIRUPXMHXF]QLyZĳH]DMēFLDSRħZLēFRQHVĎEH]SLHF]HĝVWZXZ6LHFL7ãXPDF]\
ĳHPyZLĎFR6LHFLPDQDP\ħOLQLHW\ONR,QWHUQHWDOHUyZQLHĳWHOHIRQ\NRPyUNRZH
Ƚ3URZDG]ĎF\ S\WD XF]QLyZ R WR GR MDNLFK FHOyZ Xĳ\ZDMĎ ,QWHUQHWX RUD] WHOHIRQyZ NRPyUNRZ\FK 8F]QLRZLH VSRQWDQLF]QLH RGSRZLDGDMĎ 1DXF]\FLHO SU]\SRU]ĎGNRZXMH RGSRZLHG]L GR
WU]HFKSRGVWDZRZ\FK]DVWRVRZDĝ,QWHUQHWXNRPXQLNDFML]GRE\ZDQLDLQIRUPDFMLUR]U\ZNL
Ƚ1DXF]\FLHO]ZUDFDXZDJēQDIDNWLĳRSUyF]]DOHWNRU]\VWDQLD]HOHNWURQLF]Q\FKPHGLyZZLĎĳĎ
VLē]QLPLUyZQLHĳ]DJURĳHQLD=DSRZLDGDĳHSU]HGPLRWHP]DMēĄEēG]LHG\VNXVMDQDWHPDWSU]HPRF\UyZLHħQLF]HMZ6LHFLF]\OLSU]HPRF\SU]\Xĳ\FLX,QWHUQHWXLWHOHIRQyZNRPyUNRZ\FK

2ÀDU\F\EHUSU]HPRF\ PLQ
3UH]HQWDFMDÀOPX PLQ
Ƚ1DXF]\FLHOSURVLXF]QLyZRXZDĳQHREHMU]HQLHÀOPX=ZUDFDXZDJēĳHÀOPSRZVWDãQDSRGVWDZLHSUDZG]LZ\FKKLVWRULLNWyUH]GDU]DMĎVLēZV]NRãDFK0yZLĳHZÀOPLH]REDF]ĎZ\GDU]HQLDRUD]XVã\V]ĎZ\SRZLHG]LVZRLFKUyZLHħQLNyZGRNWyU\FKEēG]LHRGQRVLĄVLēGDOV]D
F]ēħĄ]DMēĄ

$QDOL]DÀOPX PLQ
Ƚ3RREHMU]HQLXÀOPXQDXF]\FLHO]DSUDV]DXF]QLyZGRG\VNXVMLNWyUHMFHOHPMHVWXND]DQLHVSHF\ÀNLF\EHUSU]HPRF\LMHMNRQVHNZHQFMLGODRÀDU\8F]QLRZLHXVWDODMĎMDNLFKIRUPSU]HPRF\
GRħZLDGF]\ãD 'RPLQLND ² ERKDWHUND SUH]HQWRZDQHJR ÀOPX L ]DVWDQDZLDMĎ VLē MDN PRJĎ VLē
F]XĄZWDNLFKV\WXDFMDFKRÀDU\F\EHUSU]HPRF\
0RGHUXMĎFG\VNXVMēQDXF]\FLHODNFHQWXMHNROHMQHHWDS\KLVWRULL'RPLQLNL
²'RPLQLND]RVWDãDVÀOPRZDQDZEUHZVZRMHMZROL
²)LOP]RVWDãUR]HVãDQ\SU]\Xĳ\FLXWHOHIRQXNRPyUNRZHJR
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
².WRħ]DPLHħFLãÀOPZ,QWHUQHFLH
²'RPLQLNDGRVWDZDãDZXOJDUQH606\
1DXF]\FLHOS\WDXF]QLyZF]\GRħZLDGF]\OLE\OLħZLDGNDPLOXEVã\V]HOLRSRGREQ\FKKLVWRULDFK
(ZHQWXDOQHZ\SRZLHG]LZ\NRU]\VWXMHZUR]PRZLHRV\WXDFMLRÀDUF\EHUSU]HPRF\

3RĳĎGDQHZQLRVNLG\VNXVMLNRPHQWDU]QDXF]\FLHOD
–
–

ĦZLDGRPRħĄ ĳH NWRħ G\VSRQXMH RħPLHV]DMĎF\P ÀOPHP OXE ]GMēFLHP E\ZD EDUG]R WUXGQD
GR]QLHVLHQLDLNU]\ZG]ĎFD
5R]V\ãDQLH L SXEOLNRZDQLH NRPSURPLWXMĎF\FK PDWHULDãyZ Z 6LHFL SRZRGXMH X RÀDU VWUDFK
LZVW\G

–

:XOJDUQH 606\ ZLDGRPRħFL HPDLO LWS SRWUDÀĎ EDUG]R NU]\ZG]LĄ D ]ZãDV]F]D MHĳHOL VĎ
RWU]\P\ZDQHRGRVyE]QDMEOLĳV]HJRRWRF]HQLD V]NRãDNODVD 

–

2ÀDU\SU]HPRF\UyZLHħQLF]HMF]ēVWRQLHSRWUDÀĎVRELHVDPHSRUDG]LĄ]WDNĎV\WXDFMĎ

–

:EUHZ SR]RURP SU]HPRF Z 6LHFL SRWUDÀ E\Ą EDUG]LHM GRWNOLZD QLĳ SU]HPRF Z UHDOQ\P
ħZLHFLH

$QDOL]DKLVWRULL PLQ
Ƚ1DXF]\FLHOG]LHOLXF]QLyZQDJUXS\.DĳGHMJUXSLHSU]HND]XMHNDUWNē]RSLVDQĎKLVWRULĎSU]\SDGNXF\EHUSU]HPRF\.DĳGDKLVWRULDMHVWLQQD
8F]QLRZLHSUDFXMĎZJUXSDFK=DSR]QDMĎVLē]KLVWRULĎLRSUDFRZXMĎRGSRZLHG]LQDS\WDQLD
NWyUHQDXF]\FLHO]DSLVXMHQDWDEOLF\
–

-DNVLēF]XãDERKDWHUNDSUH]HQWRZDQHMKLVWRULLLFRPRJãRVLē]QLPQLĎGDOHMG]LDĄ"

²-DNSRZLQQDVLē]DFKRZDĄRÀDUDSUH]HQWRZDQHMKLVWRULL"

Historia Kasi
=E\V]HNQDJUDãNDPHUĎZWHOHIRQLH.DVLē²VZRMĎNROHĳDQNē]NODV\²MDNFDãXMHVLē]FKãRSDNLHP
1DVWēSQLHUR]HVãDã006HPÀOPGRVZRLFKNROHJyZ]NODV\1LHNWyU]\]QLFKZ\V\ãDOLJRGDOHM
-HV]F]HWHJRVDPHJRGQLDNWRħRSXEOLNRZDãÀOPZ,QWHUQHFLH)LOPFLHV]\ãVLēGXĳDSRSXODUQRħFLĎ1DVWURQLH]ÀOPHP]DF]ēã\VLēSRMDZLDĄSU]\NUHGODG]LHZF]\Q\NRPHQWDU]H

Historia Agnieszki
$JQLHV]NDSRSRZURFLHGRGRPX]HV]NRã\XVLDGãDSU]HGNRPSXWHUHP&KFLDãDVSUDZG]LĄSRF]Wē
DOHQLHPRJãD]DORJRZDĄVLēGRVZRMHJRNRQWD-HMKDVãRQLHG]LDãDãR1DVWēSQHJRGQLDZV]NROH
RND]DãRVLēĳHNWRħVLēZãDPDãQDNRQWR$JQLHV]NLLSRGDMĎFVLē]DQLĎZ\VãDãNLONXNROHJRP]
MHMNODV\XSRNDU]DMĎFHZXOJDUQHPDLOH$GUHVDFLW\FKZLDGRPRħFLREUD]LOLVLēQD$JQLHV]NēLQLH
FKFLHOL]QLĎUR]PDZLDĄ2GNLONX]QLFK$JQLHV]NDGRVWDãDEDUG]RQLHSU]\MHPQH606\:LHOH
RVyE]NODV\PLDãRGR$JQLHV]NLSUHWHQVMH]DMHM]DFKRZDQLHZREHFNROHJyZ

6
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ

Historia Tomka
7RPHNEDUG]RF]ēVWRUR]PDZLDQD**]HVZRLPL]QDMRP\PL]HV]NRã\LRVREDPLNWyUH]QDW\ONR
],QWHUQHWX2GMDNLHJRħF]DVXGRVWDMHRGNRJRħNWRXNU\ZDVLēSRGUyĳQ\PLQLH]QDQ\PL7RPNRZLÅQLNDPLµQLHSU]\MHPQHRħPLHV]DMĎFHJRZLDGRPRħFL2GSLV\ZDãĳHE\JRQLHREUDĳDĄLVWDUDã
VLēXVWDOLĄNWRGRQLHJRSLV]HMHGQDNEH]VNXWHF]QLH:NRĝFX7RPHNVDP]DF]ĎãRGSRZLDGDĄ
ZQLHSU]\MHPQ\VSRVyEDQRQLPRZHPXQDGDZF\:LDGRPRħFLSU]\FKRG]LãRMHGQDNFRUD]ZLēFHM
LNWRħ7RPNRZLQDZHWJUR]LãħPLHUFLĎ

+LVWRULD.U]\ħND
.U]\VLHNRGNLONXPLHVLēF\PDZVLHFLEORJDZNWyU\PF]ēVWR]DPLHV]F]D]GMēFLD:]HV]ã\P
W\JRGQLXGRGDãNLONDIRWHN]HVZRLFKXURG]LQ.LONDGQLSyıQLHMGRVWDãZPDLOXRGQLH]QDMRPHM
RVRE\MHGQR]H]GMēĄXURG]LQRZ\FK]PRQWRZDQ\FKWDNĳHSU]HGVWDZLDãR.U]\ħNDZZXOJDUQ\
L SRQLĳDMĎF\ VSRVyE : PDLOX E\ãD WHĳ ZLDGRPRħĄ ĳH WR VDPR ]GMēFLH QLHGãXJR ]DZLħQLH Z
XOXELRQ\PVHUZLVLHVSRãHF]QRħFLRZ\P.U]\ħND

3RVWēSRZDQLHZSU]\SDGNDFKF\EHUSU]HPRF\ PLQ
Ƚ1DXF]\FLHO SURVL Z\EUDQH RVRE\ ] NDĳGHM NROHMQHM JUXS\ R SU]HF]\WDQLH KLVWRULL 1DVWēSQLH
FDãDJUXSDRGSRZLDGDQDS\WDQLD
–

-DNVLēF]XãDERKDWHUNDSUH]HQWRZDQHMKLVWRULLLFRPRJãRVLē]QLPQLĎGDOHMG]LDĄ"

²-DNSRZLQQDVLē]DFKRZDĄRÀDUDSUH]HQWRZDQHMV\WXDFML"
:RGSRZLHG]LQDSLHUZV]HS\WDQLHZDUWR]ZUyFLĄXZDJēQDQHJDW\ZQHHPRFMHNWyU\FK]D]Z\F]DM GR]QDMĎ RÀDU\ F\EHUSU]HPRF\ WDNLFK MDN VWUDFK SRF]XFLH RVDF]HQLD RGU]XFHQLD L
QLHVSUDZLHGOLZRħFL :DUWR UyZQLHĳ SRND]DĄ PRĳOLZH ]DFKRZDQLD EēGĎFH NRQVHNZHQFMDPL
W\FKHPRFMLMDNQLHSU]\FKRG]HQLHGRV]NRã\RJUDQLF]HQLHNRQWDNWyZ]H]QDMRP\PLXFLHF]ND
]GRPXDZVNUDMQ\FKSU]\SDGNDFKQDZHWSUyE\VDPREyMF]H
3U]\ RGSRZLHG]L QD GUXJLH S\WDQLH QDXF]\FLHO NLHUXMH SUDFĎ NODV\ WDN DE\ Z Z\SRZLHG]LDFK
XF]QLyZSRMDZLã\VLēQDMZDĳQLHMV]H]DVDG\SRVWēSRZDQLDZSU]\SDGNDFKF\EHUSU]HPRF\=DVDG\]DSLV\ZDQHVĎQDGXĳHMNDUWFHOXEQDWDEOLF\:DĳQHDE\SRMDZLã\VLēZħUyGQLFKPLQ
²6]XNDĄSRPRF\X]DXIDQHMRVRE\GRURVãHM QDXF]\FLHODURG]LFyZ 
²1LHRGSRZLDGDĄQD]DF]HSNLZ6LHFL
–

%ORNRZDĄZNRPXQLNDWRUDFKLSRF]FLHHOHNWURQLF]QHMNRQWDNW]QLHSRĳĎGDQ\PLRVREDPL

–

:\PDJDĄ QDW\FKPLDVWRZHJR VNDVRZDQLD ÀOPX OXE ]GMēFLD ]DUHMHVWURZDQHJR ZEUHZ ZROL
RÀDU\

–

3URVLĄDGPLQLVWUDWRUDVHUZLVXRXVXQLēFLHNRPSURPLWXMĎF\FKPDWHULDãyZ]6LHFL

–

=DFKRZ\ZDĄGRZRG\SU]HPRF\ ]DFKRZ\ZDQLH606yZKLVWRULL**]URELHQLHVFUHHQVKRW·DLWS 

7
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
Ƚ-HĳHOLXF]QLRZLHQLHZVNDĳĎZVZRLFKRGSRZLHG]LDFKQDPRĳOLZRħĄNRQWDNWX]+HOSOLQHRUJSO
QDXF]\FLHOGRSLVXMHGROLVW\]DVDGSXQNW
²6]XNDĄSRPRF\XNRQVXOWDQWyZ+HOSOLQHRUJSO
1DXF]\FLHOLQIRUPXMHXF]QLyZRRIHUFLHSRPRFRZHM+HOSOLQHRUJSO:PLDUēPRĳOLZRħFLSUH]HQWXMHXF]QLRPVWURQēZZZKHOSOLQHRUJSOLSRND]XMHMDN]DSRPRFĎNRPXQLNDWRUDSRF]W\
HOHNWURQLF]QHMOXEWHOHIRQX]JãRVLĄSU]\SDGHNF\EHUSU]HPRF\
²NRPXQLNDWRUQDVWURQLHZZZKHOSOLQHRUJSO
²WHOHIRQ
²SRF]WDHPDLOhelpline@helpline.org.pl.
Ƚ2PDZLDMĎF KLVWRULē$JQLHV]NL L .U]\ħND ZDUWR ]DS\WDĄ NODVē F]\ PRĳQD E\ãR MDNRħ XQLNQĎĄ
V\WXDFMLZNWyUHM]QDOHıOLVLēMHMERKDWHURZLH1DOHĳ\]ZUyFLĄSU]\WHMRND]MLXZDJēQDNRQLHF]QRħĄGEDQLDRWRE\KDVãDNWyU\PLVLēSRVãXJXMĎLQWHUQDXFLE\ã\WUXGQHGRRGJDGQLēFLD
L SLOQLH VWU]HĳRQH KLVWRULD$JQLHV]NL  RUD] ĳH QLH QDOHĳ\ SXEOLNRZDĄ Z 6LHFL VZRLFK ]GMēĄ
KLVWRULD.U]\ħND 
3U]HG HZHQWXDOQĎ SU]HUZĎ QDXF]\FLHO SRGVXPRZXMH GRW\FKF]DVRZH XVWDOHQLD L ]DSRZLDGDĳHZGUXJLHMF]ēħFLNRQW\QXRZDQDEēG]LHWHPDW\NDSU]HPRF\Z6LHFL

'UXJDF]HħĄ PLQ 
Cel:
Ƚ8VWDOHQLHNDWDORJXIRUPF\EHUSU]HPRF\
Ƚ=DSUH]HQWRZDQLHXF]QLRPNRQVHNZHQFMLJURĳĎF\FKVSUDZFRPF\EHUSU]HPRF\
Ƚ8ħZLDGRPLHQLHXF]QLRPUROLħZLDGNyZF\EHUSU]HPRF\
Ƚ:\SUDFRZDQLH]DVDGEH]SLHF]HĝVWZD

Metoda:
ȽEXU]DPy]JyZ
ȽG\VNXVMD
ȽSUDFDZJUXSDFK

)RUP\F\EHUSU]HPRF\ PLQ
Ƚ:FHOXSRGVXPRZDQLDSLHUZV]HMF]ēħFL]DMēĄRUD]XSRU]ĎGNRZDQLDZLHG]\RF\EHUSU]HPRF\
QDXF]\FLHO SURVL XF]QLyZ R ZVND]DQLH MDNLH G]LDãDQLD ] Z\NRU]\VWDQLHP 6LHFL L WHOHIRQyZ
NRPyUNRZ\FK PRJĎ E\Ą NU]\ZG]ĎFH GOD LQQ\FK 3URVL XF]QLyZ R SU]\SRPQLHQLH VRELH IRUP
F\EHUSU]HPRF\]ÀOPXLSUH]HQWRZDQ\FKKLVWRULLQDVWēSQLH]DSLVXMHQDWDEOLF\OXESDSLHU]H
XVWDORQH]XF]QLDPLIRUP\:DĳQHDE\ZħUyGRGSRZLHG]L]QDOD]ãVLēPRĳOLZLHZ\F]HUSXMĎF\
NDWDORJV\WXDFMLGHÀQLRZDQ\FKMDNRF\EHUSU]HPRF

8
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ

Formy cyberprzemocy:
²UHMHVWURZDQLHQLHFKFLDQ\FK]GMēĄOXEÀOPyZWHOHIRQHPNRPyUNRZ\P
²SXEOLNRZDQLHRħPLHV]DMĎF\FK]GMēĄLÀOPyZZ,QWHUQHFLH
²UR]V\ãDQLHRħPLHV]DMĎF\FKPDWHULDãyZSU]\Xĳ\FLXWHOHIRQX 606006 
²Z\V\ãDQLHZXOJDUQ\FK606yZ
²Z\]\ZDQHVWUDV]HQLHREUDĳDQLHZ6LHFLLSU]H]WHOHIRQNRPyUNRZ\
²JURĳHQLHNRPXħZ6LHFLLSU]H]WHOHIRQNRPyUNRZ\
²ZãDPDQLDQDEORJOXENRQWRSRF]WRZH
²SRGV]\ZDQLHVLēZ6LHFLSRGLQQĎRVREēLG]LDãDQLHQDMHMQLHNRU]\ħĄ

4. Sprawcy cyberprzemocy (10 min.)

Ƚ1DXF]\FLHO]DSRZLDGDĳHNROHMQDF]ēħĄ]DMēĄGRW\F]\ĄEēG]LHRGSRZLHG]LDOQRħFL]DSU]HPRF
Z6LHFL
Ƚ1DXF]\FLHORGWZDU]DIUDJPHQWÀOPX]Z\SRZLHG]LĎVSUDZF\ 5REHUW 

Ƚ=ZUDFDXZDJēXF]QLyZĳHVSUDZFDPLF\EHUSU]HPRF\QLHVĎ]D]Z\F]DMQLHEH]SLHF]QLSU]HVWēSF\DOH]Z\NOLQDVWRODWNRZLH2GZRãXMHVLēGRKLVWRULL]ÀOPX1DMSLHUZSURVLXF]QLyZR
ZVND]DQLH VSUDZFyZ SU]HPRF\ ZREHF 'RPLQLNL :\VãXFKXMH RGSRZLHG]L : SRGVXPRZDQLX
]ZUDFDXZDJēNODV\QDIDNWĳHVSUDZFĎMHVWQLHW\ONRRVREDNWyUD]DUHMHVWURZDãDÀOPDOH
UyZQLHĳFLNWyU\JRVRELHSU]HV\ãDOLNWyU]\SXEOLNRZDOLJRZ,QWHUQHFLHLFLNWyU]\SU]HV\ãDOL
G]LHZF]\QFHZXOJDUQLHZLDGRPRħFL3RGNUHħODĳHZV]\VWNLHWHRVRE\VĎRGSRZLHG]LDOQH]D
NU]\ZGēG]LHZF]\Q\
Ƚ1DXF]\FLHO]ZUDFDXZDJēQDZ\SRZLHGıÅ7RPLDãE\ĄĳDUW«QLHZLHG]LHOLħP\ĳHWDNEDUG]R
MĎVNU]\ZG]LP\«µ1DVWēSQLHS\WDXF]QLyZ F]\WDNLHG]LDãDQLDPRĳQDX]QDĄ]DĳDUW
Ƚ3URZDG]ĎF\ SRGNUHħOD ĳH QDZHW SR]RUQLH ħPLHV]QD OXE EãDFKD V\WXDFMD PRĳH GRSURZDG]LĄ
RÀDUēSU]HPRF\UyZLHħQLF]HMGRFLHUSLHQLD7ãXPDF]\ĳHÅQLHZLQQHµLQWHQFMHQLHVĎZ\WãXPDF]HQLHPLQLH]ZDOQLDMĎ]RGSRZLHG]LDOQRħFL]DSU]HPRF
Ƚ1DXF]\FLHORGZRãXMHVLēSRQRZQLHGRZ\SRZLHG]LVSUDZF\Å7HUD]P\PDP\SUREOHP«µ3\WD
XF]QLyZMDNLHNRQVHNZHQFMHJURĳĎVSUDZFRP F\EHUSU]HPRF\

9
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
Ƚ3URZDG]ĎF\ZSRGVXPRZDQLX]ZUDFDXZDJēQDPRĳOLZRħĄQDVWēSXMĎF\FKNRQVHNZHQFML
²ZH]ZDQLHGRV]NRã\URG]LFyZ
²REQLĳHQLHRFHQ\]DFKRZDQLD
²PRĳOLZRħĄSU]HQLHVLHQLHGRLQQHMV]NRã\
²RGSRZLHG]LDOQRħĄNDUQD ZV\WXDFMDFKãDPDQLDSUDZDQSJURıE\NDUDOQHSXEOLNRZDQLH
QLHOHJDOQ\FKWUHħFL]QLHVãDZLHQLH 
Ƚ1DXF]\FLHO]ZUDFDXZDJēQDRVWDWQLIUDJPHQWZ\SRZLHG]LVSUDZF\Å&KFLDãE\PWRMDNRħRGNUēFLĄµ3\WDXF]QLyZF]\PRĳQDRGZUyFLĄV\WXDFMēSU]HGVWDZLRQĎZÀOPLH3U]\WHMRND]ML
Z\HNVSRQRZDQH ]RVWDĄ SRZLQQ\ WH FHFK\ F\EHUSU]HPRF\ NWyUH F]ēVWR ZSã\ZDMĎ QD QLHRGZUDFDOQRħĄMHMVNXWNyZMDN
²V]\ENDLGXĳDSRSXODUQRħĄPDWHULDãyZSXEOLNRZDQ\FKZ6LHFL
²EUDNPRĳOLZRħFLXVXQLēFLDWHJRW\SXPDWHULDãyZ],QWHUQHWX
²GR]QDQLHXF]XFLDWUZDãHJRFLHUSLHQLDSU]H]RÀDUē
Ƚ1DXF]\FLHO]ZUDFDXZDJēXF]QLyZQDIDNWĳHPLPRF]ēVWRQLHRGZUDFDOQ\FKVNXWNyZF\EHUSU]HPRF\RVREDNWyUDXħZLDGRPLVRELHĳHNRJRħVNU]\ZG]LãDZ6LHFLQLHSRZLQQDSR]RVWDZDĄ
ELHUQD1DZLĎ]XMĎFGRV\WXDFML]ÀOPXSURZDG]ĎF\]DMēFLDS\WDVLēNODV\FRPRĳHSRZLQLHQ
]URELĄ5REHUW VSUDZFD OXERVRE\NWyUH]QDMGĎVLēZSRGREQHMV\WXDFML:DĳQHDE\HIHNWHP
G\VNXVMLE\ã\PLQQDVWēSXMĎFHZQLRVNL
²VSUDZFDSRZLQLHQSU]HSURVLĄRÀDUēVZRMHJRÅĳDUWXµL]DSHZQLĄMĎRQLHSRGHMPRZDQLXWDNLFKG]LDãDĝZSU]\V]ãRħFL
²ZNRQWDNFLH]DGPLQLVWUDWRUDPLVHUZLVyZLQWHUQHWRZ\FKSRZLQLHQSRGMĎĄSUyEēXVXQLēFLD
NU]\ZG]ĎF\FKWUHħFL]6LHFL
²SRZLQLHQUHDJRZDĄZV\WXDFMLNRQW\QXRZDQLDNU]\ZG]ĎF\FKG]LDãDĝSU]H]LQQHRVRE\

5RODħZLDGNyZF\EHUSU]HPRF\ PLQ

Ƚ1DXF]\FLHOSU]\SRPLQDZ\SRZLHGıħZLDGND]ÀOPX 0LFKDã LS\WDMDNQDOHĳ\VLē]DFKRZDĄ
Z V\WXDFML SRGREQHM GR WHM SU]HGVWDZLRQHM Z ÀOPLH :\VãXFKXMH RGSRZLHG]L XF]QLyZ 1DXF]\FLHOSURZRNXMHG\VNXVMēGRW\F]ĎFĎWHJRF]\SRPRFNROHJRP]HV]NRã\MHVWRERZLĎ]NLHP
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
Ƚ1DXF]\FLHOSRGNUHħODĳHQLHPRĳQDSR]RVWDZDĄRERMēWQ\PZREHFNU]\ZG\NROHJyZ]NODV\V]NRã\F]\SRGZyUND$NFHQWXMHĳHUHDNFMDMHVWRERZLĎ]NLHPD]DQLHFKDQLHG]LDãDQLD
VWDZLDħZLDGNDSRVWURQLHVSUDZFyZ

6. Zasady odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów
komórkowych (20 min.)

1D]DNRĝF]HQLH]DMēĄQDXF]\FLHOSURSRQXMHXF]QLRPVWZRU]HQLHNRGHNVXEH]SLHF]QHJRLRGSRZLHG]LDOQHJRNRU]\VWDQLD],QWHUQHWXLWHOHIRQyZNRPyUNRZ\FK']LHOLXF]QLyZQDF]WHU\JUXS\
SU]\SRU]ĎGNRZXMĎFLPSRMHGQ\PREV]DU]HEH]SLHF]HĝVWZD
 &RURELĄĳHE\QLH]RVWDĄRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\"
-DNNRU]\VWDĄ],QWHUQHWXLWHOHIRQXĳHE\QLHNU]\ZG]LĄLQQ\FK"
&RURELĄEēGĎFħZLDGNLHPF\EHUSU]HPRF\"
&RURELĄEēGĎFRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\"

6.1. Praca w grupach (10 min.)
=DGDQLHP XF]QLyZ MHVW Z\SUDFRZDQLH ]DVDG RGQRV]ĎF\FK VLē GR SU]\SRU]ĎGNRZDQHJR VZRMHM
JUXSLHDVSHNWXEH]SLHF]HĝVWZD

6.2. Dyskusja na forum (10 min.)
1DXF]\FLHO]DSUDV]DJUXS\GR]DSUH]HQWRZDQLDZ\SUDFRZDQ\FK]DVDGEH]SLHF]HĝVWZD=DVDG\
]DSLV\ZDQHVĎQDGXĳHMNDUWFHOXEWDEOLF\:DĳQHE\ZħUyG]DVDG]QDOD]ã\VLēPLQQDVWēSXMĎFH
]DSLV\

&RURELĄĳHE\QLH]RVWDĄRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\"
²'EDĄRSU\ZDWQRħĄVZRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK
²=DSHZQLDĄVZRLPSURÀORPZ6LHFLVWDWXVSU\ZDWQ\
²&KURQLĄVZRMHKDVãDLORJLQ\
²1LH]DPLHV]F]DĄZ6LHFLVZRLFK]GMēĄLÀOPyZ
²1LHZ\PLHQLDĄVLē]NROHJDPLWHOHIRQDPLNRPyUNRZ\PL

-DNNRU]\VWDĄ],QWHUQHWXLWHOHIRQXĳHE\QLHNU]\ZG]LĄLQQ\FK"
²7UDNWRZDĄLQQ\FK]V]DFXQNLHP QLHZ\]\ZDĄQLHREUDĳDĄQLHVWUDV]\ĄLWS
²1LH]DPLHV]F]DĄZ,QWHUQHFLHPDWHULDãyZ ÀOPyZ]GMēĄWHNVWyZ NWyUHPRJĎNRJRħ
VNU]\ZG]LĄ
²=DZV]HS\WDĄR]JRGēMHĳHOLFKFHP\NRPXħ]URELĄ]GMēFLHOXEQDNUēFLĄÀOP]MHJRXG]LDãHP
²1LHUR]V\ãDĄ]DSRPRFĎWHOHIRQXNRPyUNRZHJR]GMēĄÀOPyZRUD]WHNVWyZNWyUHPRJĎ
NRPXħVSUDZLĄSU]\NURħĄ
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6FHQDULXV]]DMēĄÅ6WRS&\EHUSU]HPRF\µ
&RURELĄEēGĎFħZLDGNLHPF\EHUSU]HPRF\"
–
–
–
–

1LHSU]HV\ãDĄGDOHMNU]\ZG]ĎF\FKPDWHULDãyZNWyUHRWU]\PXMHP\Z6LHFL
=DZV]HSRPDJDĄNROHJRPLNROHĳDQNRPNWyU]\SDGOLRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\
,QIRUPRZDĄRNU]\ZG]LHNROHJLOXENROHĳDQNLNRJRħGRURVãHJR²QDXF]\FLHODSHGDJRJDV]NROQHJRURG]LFyZ
3ROHFLĄRÀHU]HF\EHUSU]HPRF\NRQWDNW]+HOSOLQHRUJSO
OXEVNRQDNWRZDĄVLēRVRELħFLH

&RURELĄEēGĎFRÀDUĎF\EHUSU]HPRF\"
²1LHRGSRZLDGDĄQD]DF]HSNLZ6LHFL
–

'RPDJDĄVLēVNDVRZDQLDÀOPyZL]GMēĄQDJUDQ\FKZEUHZQDV]HMZROL

–

1DW\FKPLDVWV]XNDĄSRPRF\XNRJRħGRURVãHJR²QDXF]\FLHODSHGDJRJDV]NROQHJRURG]LFyZ

²=DFKRZ\ZDĄGRZRG\SU]HPRF\
²,QWHUZHQLRZDĄXGRVWDZFyZXVãXJLQWHUQHWRZ\FK
²6]XNDĄSRPRF\Z+HOSOLQHRUJSO
Ƚ6WZRU]RQ\NRGHNVEH]SLHF]HĝVWZDPRĳQDSRZLHVLĄZSUDFRZQLNRPSXWHURZHMOXE]DSUH]HQWRZDĄQDãDPDFKJD]HWNLV]NROQHM
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oraz

polecają

Zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów
„Stop Cyberprzemocy”

)LOPķ6WRSF\EHUSU]HPRF\ĵPRĝQDREHMU]HÊZLQWHUQHFLHSRGDGUHVHP
http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=124

