
Internet jest źródłem niewyczerpanych inspiracji i skarbnicą informacji. Korzystanie 
z sieci często niesie za sobą też pewne ryzyko. Czy rozmawialiście kiedyś o cyberprzemocy? Ta

metoda agresji spopularyzowała się kilka lat temu, wraz z rozwojem technologii. Jakie formy
może mieć cyberprzemoc i jak się przed nią uchronić?

Pamiętaj, że czasem nawet niewinny,
złośliwy żart czy komentarz może
być formą cyberprzemocy. 

Wystrzegaj się tego!

Przejrzyj kartę pracy. Znajdziesz w niej kilka zadań, dzięki którym dowiesz się, jak nie dopuszczać oraz jak reagować
na cyberprzemoc. Owocnej nauki!

Do najpopularniejszych metod cyberprzemocy należy:
- publikowanie ośmieszających treści,
- publikowanie obraźliwych, wulgarnych komentarzy
(hejt), 
- wykradanie danych i/lub podszywanie się pod inne
osoby,
- nękanie, nagabywanie (stalking).

Cyberprzemoc to nękanie, stalkowanie i prześladowanie
w sieci. Osoby, które korzystają z tej formy przemocy
często czują się bezkarne, bo Internet zapewnia im
anonimowość.

Cyberprzemoc
Karta pracy



stalkerem, SMS-y, cybermobbing, zastraszanie, Internetu, elektroniczna

Jak myślisz? Dlaczego sytuacje, których nie oznaczyłeś są niebezpieczne?

Wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Zaznacz kropkę, gdy sytuacja jest w porządku. 
 

1. Umówienie się sam na sam ze znajomym poznanym w Internecie, którego nikt wcześniej nie widział.

2. Oglądanie bajek na legalnych stronach.

3. Nachalne namawianie kogoś do czegoś.

4. Szantażowanie kogoś przerobionymi zdjęciami

5. Korzystanie z internetowej encyklopedii.

6. Używanie wulgaryzmów w rozmowie.

Wybierz z ramki brakujące wyrazy i wpisz je w odpowiednie miejsca. Znasz znaczenia wszystkich tych słów?
Porozmawiaj o nich z osobą dorosłą.

Czy wiesz jakie formy przemocy może przybierać cyberprzemoc? Zaznacz, które zdania są według Ciebie prawdziwe,
a które fałszywe.

Cyberprzemoc to różne formy agresji, występujące w Internecie                 PRAWDA/FAŁSZ

Przemoc w sieci nie jest tak dotkliwa jak agresja werbalna                            PRAWDA/FAŁSZ
Prześladowanie i nękanie w Internecie to hejt                                                   PRAWDA/FAŁSZ

Zostawianie wulgarnych komentarzy jest forma cyberprzemocy                  PRAWDA/FAŁSZ
Gdy ktoś nagabuje Cię w Internecie, powinieneś od razu 

powiadomić opiekuna                                                                                              PRAWDA/FAŁSZ

REAKCJE
Zadanie 3

CZYTANKA
Zadanie 2

PRAWDA/FAŁSZ
Zadanie 1

Cyberprzemoc (____________, cyberbullying, ___________ przemoc rówieśnicza) – stosowanie
przemocy poprzez: prześladowanie, _______________, nękanie, wyśmiewanie innych osób 
z wykorzystaniem ___________ i narzędzi typu elektronicznego takich jak: ___________, e-mail,
witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się
takich czynów określa się ______________.
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