
Cyberprzemoc – miej się na baczności! 

Cyberprzemoc – to poważne zagrożenie. Rodzaj przemocy stosowanej przy 

wykorzystaniu Internetu i środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefonów 

komórkowych) jest działaniem niebezpiecznym, bo choć nie zostawia śladów na 

ciele, rani nie mniej boleśnie, a może bardziej. Jak podaje Najwyższa Izba 

Kontroli, z cyberprzemocą zetknęło się ok. 40 proc. uczniów w Polskich 

szkołach. 

Z uwagi na ważność zjawiska szkoła nasza włączyła się w działania  autorskiego 

projektu pod nazwą „Cyberprzemoc – miej się na baczności!”, który  wpisywał 

się  w realizację polityki oświatowej państwa   w ramach priorytetu Ministra 

Edukacji Narodowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne 

korzystanie z mediów społecznych”. Celem  projektu było: zwrócenie uwagi 

uczniów na zjawisko cyberprzemocy, uwrażliwienie młodzieży na specyfikę 

problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami 

cyberprzemocy, zarówno dla ich ofiar jak i sprawców oraz poznanie reguł 

bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w 

sytuacjach zagrożenia. Szkoła została zgłoszona do  Ogólnopolskiego Programu 

Safer Internet, dzięki czemu pozyskała materiały do realizacji projektu. W 

projekcie wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Została 

przeprowadzona diagnoza wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na podstawie, 

której wyników opracowany został plan działań. Odbyły się szkolenia dla 

rodziców i nauczycieli, które poprowadziła konsultant Suwalskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli Pani Hanna Zienkiewicz (temat prelekcji: 

„Zagrożenia związane z cyberprzemocą – cyberprzemoc, uzależnienia 

behawioralne, zachowania suicydalne”). Nauczyciele uczestniczyli również  w 

konferencji  „Współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni – hejt, uzależnienia, 

radykalizacja postaw” ,a  zdobyta wiedzę wykorzystali do przygotowania 

scenariusza lekcji wychowawczych, oraz licznych konkursów:  literackim, 

plastycznym, językowym, interaktywnym Quizie Kahoot oraz grze terenowej z 

wykorzystaniem kodów QR. Uczniowie mieli możliwość  uczestniczenia  w 

warsztatach  z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. 

Nauczyciele opracowali ulotkę informacyjną nt: zjawiska cyberprzemocy, którą 

otrzymali uczestnicy projektu. 

    Na zakończenie projektu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród 

jego uczestników,  z której jednoznacznie wynika,  że efektem działań naszego 



projektu jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat 

zagrożeń związanych z Internetem oraz wiedza, jak rozsądnie i bezpiecznie 

korzystać z sieci.   Na zakończenie projektu  odbyła się prezentacja wszystkich 

działań  dla instytucji nas wspierających i nauczycieli.                             

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bacewicz i Aneta Kuczyńska. 

                                           nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. 


