
 

Jak postępować w 
przypadku (cyber) 
przemocy? 

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie 

przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nę-

kanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem 

Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: 

SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w 

internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę do-

puszczającą się takich czynów określa się stalkerem.  

Co to jest cyberprzemoc? (CYBER) PRZEMOC 

Systemowa interwencja 
i profilaktyka w szkole 

Co zrobić jeżeli jesteście pierwszą 
osobą, która dowiaduje się  
o problemie? 

1. Uczeń dotknięty przemocą powinien odczuwać zrozumienie 

i mieć poczucie bezpieczeństwa. 

2. Należy sprawdzić, czy zachodzi sytuacja zagrożenia osoby 

trzeciej lub ucznia dotkniętego przemocą. 

3. Powinno się wyjaśnić uczniowi dotkniętemu przemocą 

swoją misję oraz sytuację prawną. 

4. Wypada również zaangażować uczniów jako wsparcie ró-

wieśnicze. 

5. Jeżeli ofiara odrzuca pomoc, należy samemu do niej 

przyjść. 

6. Należy wspierać ofiarę, by podjęła decyzję o pokojowej 

obronie. 

7. Powinno się udokumentować fakty. 

8. Należy sprawdzić, czy trzeba poinformować rodziców, in-

nych nauczycieli lub dyrekcję szkoły. 

9. Powinno się sprawdzić, czy pożądane jest powiadomienie 

policji lub zachęcenie do tego ofiary. 

10. Wypada wejść w kontakt z wewnętrznymi i  zewnętrznymi 

ekspertami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalking


Zasady przeprowadzenia rozmowy 

1. Dobrowolność. Ucznia nie wolno zmuszać do 

rozmowy. 

2. Szacunek dla osoby i jej przeżyć– neutralne po-

dejście do stanu faktycznego. 

3. Zgoda nauczyciela na rozmowę podczas lekcji. 

4. Ochrona danych i praw jednostki. Rozmówcy 

należy z góry wyjaśnić cel rozmowy, komu wolno 

udostępnić jej treść a komu nie. 

5. Ochrona danych i stan zagrożenia. Jeśli w trak-

cie rozmowy wyjdą na jaw informacje świadczące o 

wystąpieniu zagrożenia dla osób trzecich lub sa-

mego rozmówcy, ochrona danych ulega zniesieniu. 

6. Kompetencje do postawienia zarzutu. Osoba, 

której stawia się zarzut, jest informowana o tym 

fakcie wyłącznie przez osobę poszkodowaną lub 

też przez nauczyciela bądź kierownictwo szkoły 

odpowiedzialne za osobę poszkodowaną. 

Wytyczne do przeprowadzenia 
rozmowy z ofiarą, sprawcą 
oraz świadkiem 

Etapy rozmowy 

Podczas rozmowy ze sprawcą na początku rozmowy kon-

frontacyjnej osoba pokrzywdzona stawia mu zarzuty. 

1. Wstęp, pierwsza pomoc i ustalenie celu. Przedstawie-

nie siebie oraz swojej pozycji w szkole. Prowadzący roz-

mowę daje wsparcie emocjonalne w postaci bliskości, 

taktownego zainteresowania i współczucia. Reaguje na 

wyczuwane samopoczucie emocjonalne  i fizyczne, wysu-

wa propozycje świadczące o trosce. 

2. Wyjaśnienie stanu faktycznego– skupienie się na fak-

tach. W przeciwieństwie do przeżyć, stan faktyczny i kon-

sekwencje działań to czynniki obiektywne. Wywiad stano-

wi podstawę przeprowadzenia analizy. Pytamy o miejsce, 

czas, udział poszczególnych osób, uszkodzenie ciała, 

szkody materialne, naruszenie i norm. Nawet jeśli relacja 

osoby nie wydaje się wiarygodna, osoba przeprowadzają-

ca rozmowę powstrzymuje się od oceny. 

3. Skupienie się na subiektywnych przeżyciach. Aspekta-

mi przeżyć są: 

 Myśli, takie jak plany, opinie i pomysły 

 Uczucia i nastroje, takie jak smutek, strach, wstyd, 

gniew itp.. 

 Czynniki motywujące, takie jak poczucie 

,,nakręcenia’’, paraliż wewnętrzny, obojętność, tęsk-

nota 

 Odczucia fizyczne, takie jak ból fizyczny i psychiczny, 

nudności, fala gorąca, wyczerpanie 

 Podstawowe potrzeby psychospołeczne i ich naru-

szenie 

4. Wybadanie potrzeb i pomysłów rozwiązań– skupie-

nie się na rozwiązaniu.  W tym etapie prowadzący wy-

wiad bada koncepcje rozwiązań osoby, z którą rozma-

wia: jej pomysły, opinie i plany, które można wziąć pod 

uwagę podczas dalszej pracy nad rozwiązaniem kon-

fliktu. 

5. Doradztwo– skupienie się na ugodzie. Celem tego 

etapu jest: 

 Zapobieganie destruktywnej eskalacji, mogącej 

prowadzić do powstania zagrożenia 

 Poszukiwaniu pokojowych rozwiązań 

 Wykorzystaniu możliwości ochroni 

 Oszacowaniu skutków wydarzeń 

 Uzyskaniu dostępu do szkolnego systemu wspar-

cia 

 Skorzystanie z pozaszkolnej pomocy dla młodzieży 

oraz pomocy medycznej 

 Zawarciu ugody będącej podstawą dla dalszego 


