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Wejdź, zobacz mój świat .... 

- jak wygląda rzeczywistość poza kontrolą i 
świadomością dorosłych 

"Lęk, boisz się. Boisz się boisz się. Widzę lęk. [...] Boli Cię rzeczywistość, bo jesteś 
wrażliwy, tak jak ja, ja też jestem wrażliwa, bardzo. Oni nas nie rozumieją, zobacz, 
jacy są słabi, boją się nas..." 

Sylwia, Sala Samobójców



Wymień przykład przestępstwa, 
czynu zakazanego prawem? 

• morderstwo
• gwałt
• rozbój
• napad
• piractwo morskie
• ...........................

• cyberprzemoc

• cyberprzemoc
• ...........................



Jak sądzicie dlaczego przemoc znalazła się na 
dole/górze listy?

� Nie zauważamy jej, bo ...

"Jest wszędzie"  "Ciągle się z nią stykamy"

� Łatwo przychodzi do głowy, bo ...

"Mamy ją na co dzień" "To nasz świat" 

/wypowiedzi I klasy uczniów gimnazjum/



Czy rzeczywiście?

STATYSTYKA
� 17 392 małoletnich objęto przez Policję procedurą Niebieskiej Karty 

(Policja, 2015)

� 63% uczniów zetknęło się z przemocą słowną, a 33% z przemocą 
fizyczną;  jeden na jedenastu (9%) polskich uczniów jest 
prześladowany przez kolegów i koleżanki (Instytut Socjologii UW, 
2011);

� 74% uczniów zetknęło się z przemocą słowną (Najwyzsza Izba 
Kontroli, 2014)

� 54 % uczniów szkół  podstawowych doswiadcza izolowania, 
wrogości czy przemocy werbalnej (Fundacja Dzieci Niczyje, 2015);



� około jedna trzecia uczniów klas trzecich z gimnazjów publicznych i 
około jedna piąta trzecioklasistów z gimnazjów niepublicznych 
deklaruje, że w ciągu ostatnich kilku tygodni była ofiarą przemocy 
róniczej na terenie swojej szkoły lub w jej pobliżu 

    ( Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji,2012)

� 10% uczniów deklaruje, że jest dręczonych, 2% nawet codziennie 
(Instytut Badań Edukacyjnych przy MEN, 2015);

� co piąty polski nastolatek  padł ofiarą hejtu i innych form 
cyberprzemocy (Fundacja Dzieci Niczyje, 2015);

� 17%  (1/5) nastolatków zetknęło się z cyberprzemocą  
     (Kacpersky Lab, 2015);

� ponad 40% dzieci do 2 roku życia korzysta z tabletów (Fundacja Dzieci 
Niczyje, 2015);





DLACZEGO? 

    

    Stanowi łatwo dostępne, efektywne i kuszące źródło 
pozytywnych wzmocnień – atrakcyjną alternatywę w 
stosunku do realnego świata i codziennych problemów.



HOMO TABLETIS



W sieci - czyli gdzie? 



FACEBOOK/ INSTAGRAM ....



 

   SNAPCHAT 
    komunikator internetowy, z którego korzysta obecnie 100 

milionów aktywnych użytkowników, przesyłających 
między sobą 700 milionów zdjęć i filmów dziennie. 
Aplikacja skupia się przede wszystkim na łatwej i 
szybkiej wymianie plików multimedialnych.

     Tym, co odróżnia Snapchat od tradycyjnych 
komunikatorów jest automatyczne kasowanie treści, 
którymi wymieniają się użytkownicy. 

    Marc Zuckerberg oferował 3 miliardy dolarów za prawa 
własności do komunikatora



YOUTUBERZY, STREMERZY, VLOGERZY ...





Autorytet = Gimper

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,v/gimper-
w-dzien-dobry-wakacje,1448991.html



    Znakiem firmowym vlogera są filmy wrzucane na YT, w 
których dokonuje publicznej "egzekucji" swoich fanów z 
facebookowego profilu Hajsownicy. Za różne 
„przewinienia” w postaci niepasującego gospodarzowi 
postu bądź  zdjęcia ujawnia ich profile, zdjęcia, 
personalia – ofiary można zidentyfikować...

    „Kim ty, k...o, jesteś”, „Koledzy w szkole będą się z  ciebie śmiali. 
Znów zniszczyłem człowieka. Ciekawe, czy ktoś popełni 
samobójstwo z tego powodu. Byłoby zabawnie”.

Gimper, YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=0e646wzifdg



Algorytm kształtowania się postaw 

Nadawca - Przekaz - Kanał - Odbiorca 

   

 Postawy nie są dane człowiekowi od urodzenia, 
lecz kształtują się w toku jego życia i rozwoju.



Ranga problemu ...

• priorytet MEN ujęty w 
podstawie programowej;

• programy szkolne, centralne 
"Bezpieczna Szkoła",  
"Bezpieczna Szkoła Plus", 
organizacji pozarządowych ...

• kampanie Disney Polska 
"Dodaj znajomego" 

• od 2018r. założenie konta na 
FB przez osobę nieletnią 
będzie możłiwe wyłącznie za 
zgodą opiekuna prawnego;



ALE...

  
    " W ocenie NIK szkolne programy profilaktyczne i 

wychowawcze są zbyt ogólnikowe, sporządza się je bez 
przeprowadzenia połębionej diagnozy wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli. W rezultacie profilaktyka nie jest 
adekwatna do zagrożeń (...) Nie rzadko są incydentalne i 
krótkotrwałe" 

Raport "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieżym   
szkolnej, NIK, 2014



Warto zobaczyc:



    „Szkoła jest jednym ze źródeł przemocy i równocześnie 
znaczącym środowiskiem w życiu dziecka. Przez swoje 
intencjonalne oddziaływania nie tylko stymuluje 
intelektualny rozwój ucznia, ale także wspiera 
kształcenie cech jego osobowości (...) 

    Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa klimat oraz 
relacje interpersonalne dziecka, zarówno z 
nauczycielami, jak i z uczniami."

K. Dojna, Przemoc wśród nieletnich, Łódź 2008



Klucz: kompetencje społeczne

"Posiadane kompetencje społeczne ujawniają się w relacjach 
z innymi ludźmi, a co za tym idzie są warunkiem sine qua non  
społecznego funkcjonowanie jednostki. "

Argyle (1998)

INTELIGENCJA   EMOCJONALNA INTELIGENCJA   EMOCJONALNA INTELIGENCJA   EMOCJONALNA INTELIGENCJA   EMOCJONALNA 
/P.Salovey, J.D.MayeR(1990)/ 



        percepcja i wyra        percepcja i wyra        percepcja i wyra        percepcja i wyrażżżżanie                                                  rozumienie emocji anie                                                  rozumienie emocji anie                                                  rozumienie emocji anie                                                  rozumienie emocji 
                   emocji                         emocji                         emocji                         emocji                                                                     
                                                                                          - emocjonalne rozumienie
      - identyfikacja własnych                                         znaczeń sytuacji i zachowań
     doświadczen emocjonalnych                                                                                                                               
      - postrzegania innych ludzi
      - postrzeganie obiektów           
        nieożywionych                               INTELIGENCJA INTELIGENCJA INTELIGENCJA INTELIGENCJA 
                                                            EMOCJONALNA                                                            EMOCJONALNA                                                            EMOCJONALNA                                                            EMOCJONALNA
 

           asymilacja emocji  asymilacja emocji  asymilacja emocji  asymilacja emocji                                                      mo  mo  mo  modyfikacja emocjidyfikacja emocjidyfikacja emocjidyfikacja emocji
                
                - wpływ uczuć na procesy                                         - zdolność do regulowania 
       myślenia (rozwiązywanie                                                      emocji
      problemów, podejmowanie 
      decyzji, twórczość

Rys. opracowanie własne na podstawie Matczak 2007, Śmieja i in. 2007
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