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STOP BULLINGSTOP BULLING

{{



httpshttps://://www.youtube.com/watch?v=fdYMGkoarOQwww.youtube.com/watch?v=fdYMGkoarOQ

CyberprzemocCyberprzemoc. Nie stosuj. . Nie stosuj. 
Nie Nie lajkujlajkuj. Nie udostępniaj.. Nie udostępniaj.



SilentSilent ScreamScream-- Stop Stop SilentSilent ScreamScream-- Stop Stop 
PrzemocyPrzemocy„Put a Stop to 
bullying at your school
and among your peers”



Przemoc to intencjonalne działanie osoby wobec
drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza
prawa i dobra osobiste jednostki, powodując
cierpienia i szkody.

1.Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie
działania
2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
3. Działanie jednej osoby narusza prawa i dobra
osobiste drugiej
4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc,
doznaje cierpienia i szkód fizycznych idoznaje cierpienia i szkód fizycznych i
psychicznych

Przemoc Przemoc 



Historia MagdyHistoria Magdy--Materiał edukacyjny Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę

https://www.youtube.com/watch?v=sj3oFUAr0HI



Z jakimi 
doświadczeniami 
przychodzi Kasia?/ 
Co wydarzyło się w 
poprzedniej szkole?

Przemoc,  odrzucenie, 
Wyśmiewanie, hejt

Jakie emocje  
towarzyszą jej 
pierwszego dnia:

Co dostaje?/ 
Jak grupa 
reaguje na jej 
przyjście?

ODRZUCENIE, 
HEJT, 
PRZEMOC

Niepewność, 
Lęk/ strach
Ciekawość 
Zainteresowanie 
Oczekiwanie na 
relacje koleżeńskie, na 
akceptacje 
Nadzieja 

Jak czuje się Kasia po 
udostępnieniu przez 
grupę postów?

Smutna
Chce jej się płakać 
Bezsilna
Nie czuje się bezpiecznie
Czuje się nieakceptowana
Odrzucona , zawstydzona 



Rodzaje przemocyRodzaje przemocy









Rodzaj przemocy z użyciem technologii Rodzaj przemocy z użyciem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Przemoc poprzez informacyjnych i komunikacyjnych. Przemoc poprzez 
prześladowane, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie prześladowane, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie 
innych osób, włamania, kradzieże tożsamości, groźby innych osób, włamania, kradzieże tożsamości, groźby 
w Internecie (media w Internecie (media społecznościowespołecznościowe).).



 ppróba złudnej kontroli otoczeniaróba złudnej kontroli otoczenia
 Problemy rodzinne, emocjonalne, społeczneProblemy rodzinne, emocjonalne, społeczne
 Rozpacz, beznadziejaRozpacz, beznadzieja
 Zachowanie tłumuZachowanie tłumu
 Nienawiść, zazdrośćNienawiść, zazdrość
 nadużywanie substancji uzależniających nadużywanie substancji uzależniających  nadużywanie substancji uzależniających nadużywanie substancji uzależniających 

Dlaczego stosujemy Dlaczego stosujemy 
przemoc?przemoc?



httpshttps://www.youtube.com/watch?v=_://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ8HEIhHqfCQ

Konsekwencje prawne Konsekwencje prawne 
cyberprzemocycyberprzemocy



Jak czuje się osoba, która doświadczyła przemocy?Jak czuje się osoba, która doświadczyła przemocy?
BARDZO SILNE NEGATYWNE EMOCJIEBARDZO SILNE NEGATYWNE EMOCJIE
 upokorzenie, upokorzenie, 
 rrozpacz, ozpacz, 
 llęk,ęk,

złośćzłość, , 

Skutki Skutki cyberprzemocycyberprzemocy

 złośćzłość, , 
 bezradność bezradność 
 negatywne negatywne myśli na swój myśli na swój temat,temat,
 nasilenie nasilenie poczucia izolacji poczucia izolacji społecznejspołecznej

POGORSZENIE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO!



 Nie odpowiadać na zaczepki w sieci, nie Nie odpowiadać na zaczepki w sieci, nie 
komentować, nie udostępniaćkomentować, nie udostępniać

 Zachować dowody przemocy tj. kopie smsów, Zachować dowody przemocy tj. kopie smsów, 
ee--maili, komentarzy, wiadomości z maili, komentarzy, wiadomości z 

Co robić w sytuacji Co robić w sytuacji 
przemocy?przemocy?

ee--maili, komentarzy, wiadomości z maili, komentarzy, wiadomości z 
komunikatorakomunikatora

 Informować rodziców, Informować rodziców, 
 Informować nauczycieli, wychowawców, Informować nauczycieli, wychowawców, 

pedagoga, psychologapedagoga, psychologa
 Korzystać ze specjalnych infolinii, telefonów Korzystać ze specjalnych infolinii, telefonów 

zaufania  zaufania  



Gdzie szukać pomocy?Gdzie szukać pomocy?



PSYCHOLOG!

PEDAGOG!

KAŻDY WYCHOWAWCA!

DYREKTOR!

Gdzie szukać pomocy?Gdzie szukać pomocy?



Odc. 3 Odc. 3 –– „„CyberprzemocCyberprzemoc” ” -- YouTubeYouTube

Dlaczego należy Dlaczego należy 
selekcjonować treści, które selekcjonować treści, które 
udostępniasz?udostępniasz?


