
Analiza ankiety

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy

wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejaw tzw. cyberprzemocy,

czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Młodzież w wieku szkolnym,

pada  ofiarami  wulgarnych  wyzwisk,  poniżania,  upokarzania,  ośmieszania,  straszenia,

szantażowania.  Dzieci  często  podejmują  działania  uznawane  za  cyberprzemoc  nie  mając

świadomości  ich  konsekwencji.  Tymczasem  specyfika  mediów  elektronicznych  sprawia,  że

intensywność krzywdy doznanej przez ofiary ceber przemocy, przekracza możliwość poradzenia

sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A może doprowadzić do prawdziwej tragedii

Zapobiegania cyberprzemocy wymaga uświadomienie młodym ludziom, internautom problemu jak

również konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.

Sekcja bezpieczeństwa i promocji zdrowia przeprowadziła wśród wychowanków bursy ankietę

 (zał.  1),  mającą  zbadać  poziom wiedzy wychowanków o  cyberprzemocy.  Ankieta  objęła  130

wychowanków, 63 dziewczęta i 67 chłopców , uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół

średnich.

Wyniki ankiety wskazują, że 43 % młodzieży w Internecie spędza ponad 5 godz., a 44 % do 5

godzin. Tylko 13 % mniej niż godzinę.

Ilość czasu spędzanego w Internecie

ponad 5godzin do 5 godzin mniej niż godzinę

Większość wskazuje,  że w równym stopniu wykorzystuje  Internet w celu nauki,  do kontaktu z

rodziną i znajomymi, a także do wyszukiwania informacji, słuchania muzyki i oglądania filmów. W

mniejszym stopniu do korzystania z poczty, zakupów czy grania w gry online. 2 osoby wskazały, że

poprzez Internet czytają książki.

Wychowankowie (91,5 %) słyszało o cyberprzemocy . W odpowiedziach określają cyberprzemoc

jako: przemoc w Internecie, obrażanie na portalach, hejtowanie, obgadywanie, umieszczanie zdjęć,

filmów obrażających kogoś, nękanie, znęcanie się psychiczne, mobbing, krzywdzenie, zastraszanie,

poniżanie, szantażowanie, wykradanie danych, upokarzanie, podszywanie się. 
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Najwięcej osób słyszało o takich formach cyberprzemocy jak: nękanie (81,5%), podszywanie się

(82%),  rozpowszechnianie  zdjęć  i  filmów  (74%),  zastraszanie  (74%),  szantażowanie  (73%)  i

hacking (61,5%).  W mniejszym stopniu cyberbulyingu, crackingu czy flame bądź happy slappingu.

Na pytanie czy ankietowani spotkali się z przejawami cyberprzemocy w sieci tylko 25 osób (19%)

nie  spotkało  się  .  Najwięcej,  bo  30%  spotkało  się  z  przejawami  cyberprzemocy  na  portalu

społecznościowym i w komentarzach użytkowników. Mniej osób w grach czy na forach.

Ankietowani  spotkali  się  z  obraźliwymi  określeniami  o  wyglądzie,  byli  wyzywani,  padały  też

groźby, przekleństwa.
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Doznawanie cyberprzemocy

Większość badanych w przypadku stania  się  ofiarą  cyberprzemocy zwróciłoby się  o pomoc do

rodziców (60%), 36% do przyjaciół, a tylko 16% do wychowawców. Niektórzy wskazywali jeszcze

na policję, do księdza, do dziewczyny bądź poradziliby sobie sami.
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Zwrócenie się o pomoc w przypadku doznania cyberprzemocy

Wśród  wychowanków  34%  było  świadkami  cyberprzemocy.  11%  wychowanków  zdarzyło  się

zastosować wobec kogoś formę cyberprzemocy. 35% jest przekonana, że nie ma odpowiedzialności

prawnej  związanej  z  cyberprzemocą.  Nie  są  świadomi  konsekwencji  nadużyć  związanych  z

Internetem.
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Najwięcej informacji na temat cyberprzemocy bo aż 68 % czerpie z Internetu, 39% z telewizji.

Natomiast tylko 6% od rodziców czy nauczycieli, wychowawców.

źródło wiedzy na temat cyberprzemocy

Internet Telewizja Rodzice i  nauczyciele

60 % wychowanków nie stosuje zabezpieczenia komputera i sieci internetowej. Pozostałe 40 % 

stosuje częstą zmianę hasła, programy antywirusowe, programy zabezpieczające nielegalne strony.

stosowanie zabezpieczeń komputera

brak zabezpieczeń komputera
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Zabezpieczenie komputera

98 %  wychowanków nie zna stron, portali internetowych, które zajmują się przeciwdziałaniem, 

pomocą dla ofiar cyberprzemocy. 81% wychowanków nie wie co to jest netykieta, nie zna 

podstawowych zasad bezpiecznego korzystania i zachowania się w Internecie. ( ochrona własnych 

danych osobowych oraz swojego wizerunku, zasad panujących w Internecie).
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Na koniec ankietowani mieli przytoczyć trzy zasady, którymi powinien kierować się każdy 

użytkownik Internetu. Wychowankowie podawali:

– Bezpieczeństwo, rozwaga, bycie koleżeńskim

– Nie stosować wulgaryzmów

– Nie stosować cyberprzemocy

– Liczyć się z konsekwencjami czynów

– Nie wyzywać

– Nie podszywać się

– Zachować kulturę osobistą

– Nie wchodzić na nieznane strony

– Zakaz piratowania

– Nie wysyłać nagich zdjęć

– Bądź ostrożny

– Nie pisz z obcą osobą

– Nie udostępniaj danych

– Zabezpieczaj komputer

– Nie jesteś anonimowy w Internecie

– Zmieniaj hasła

– Ostrożność, zabezpieczanie haseł, podawanie jak najmniej informacji o sobie

– Traktować innych uczestników z szacunkiem i tak jak sama chciałabym być traktowana

– Respektować zdanie innych, każdy ma prawo wyrażać swoją opinię

– Nie ranić innych

– Szacunek dla innych uczestników

– Kultura

– Nie podawać haseł

– Szanuj poglądy innych

– Odpowiedzialność

– Nie szkodzić innym

– świadomie korzystać z Internetu

– nie ufać nieznajomym

– pamiętać, że ktoś może się podszywać za inną osobę

– uczciwość, uprzejmość , wyrozumiałość

– rozsądek oraz odpowiedzialność za zamieszczane treści

– umiar, konsekwentne myślenie, uświadamianie sobie odpowiedzialności za działania

– Nie obrażać innych, unikać podejrzanych stron
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– dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników

– Szacunek, uwaga, bezpieczeństwo

– Nie wchodzić na nieznane i zakazane strony

– Rozwaga, inteligencja, odpowiedzialność

– Nie podszywanie się pod kogoś innego- bycie sobą

– Nie przesiadywanie za długo

– Nie podawać wszystkich danych

– Nie obrażać innych, korzystać z kulturą

– Nie ubliżać nikomu w sieci

– Szacunek, kultura, poszanowanie zdania innych

– Kultura osobista, moralność, przestrzeganie regulaminu

– Rozsądek, nie wdawać się w bezsensowne rozmowy, nie brać wszystkiego do siebie

– Uważanie na to jakie treści są zamieszczane

– Zgłaszanie wszystkiego co kwalifikuje się jako cyberprzemoc

– weryfikowanie źródeł

– Nie ufać obcym

– Nie obrażać innych

– Uważać na jakie strony wchodzimy

– Tolerancja

– Nigdy nie jesteś anonimowy, więc uważaj na to co mówisz

– Nie podawaj danych osobowych

– Nie wchodź na podejrzane strony

– Nie wysyłaj zdjęć nieznajomym

– Odwiedzaj bezpieczne strony

– Jeśli będą oznaki cyberprzemocy poproś rodziców, wychowawców o pomoc

– Nie publikuj krępujących zdjęć i filmów

–  Nie pisz obraźliwych rzeczy o innych

– Reaguj na przemoc i pomagaj ją zwalczać

– Stosuj antywirusy

– Nie bądź łatwowierny, nie umawiaj się wirtualnie

       -    Odpowiedzialność za swoje czyny
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Wychodząc naprzeciw temu problemowi sekcja  opracowała cele, treści i formy działania mające na

celu uświadomienie konsekwencji nadużyć związanych z Internetem, zarówno dla ofiar jak i 

sprawców oraz wypracowanie reguł i zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci.  

Podjęte zostały następujące działania: 

 Opracowanie tablicy informacyjnej pt.: „ Jestem bezpieczny w sieci”;

 Zredagowanie tekstu o cyberprzemocy na stronę internetową  bursy w oparciu o analizę 

ankiety przeprowadzonej w bursie

 Przeprowadzenie konkursu plastycznego na plakat ,,Stop cyberprzemocy”

 Przeprowadzenie międzybursowego konkursu wiedzy pt.,,Kręci mnie bezpieczeństwo w 

sieci”. 

Ogólne cele profilaktyczno – edukacyjne podjętych działań to:

 Zwiększenie świadomości społeczności bursowej na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

technologie komputerowe i informacyjne;

 Kształtowanie odpowiedniej postawy kulturalnego korzystania z Internetu i telefonu 

komórkowego;

 Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz postępowania w przypadku bycia 

ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy.

Poprzez podjęte działania wychowanek:

 poznaje zjawisko cyberprzemocy, uwodzenia w sieci ( jakie przybiera formy np. wulgarne 

wyzywanie, ośmieszanie, emisja filmów i zdjęć wbrew woli , podszywanie się pod kogoś w 

Internecie);

 zapoznaje się z konsekwencjami nadużyć związanych z komunikacją telefoniczną i 

internetową;

 poznaje reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci;

 zapoznaje się z zasadami reagowania w sytuacjach cyberprzemocy;

 dokonuje autorefleksji na temat czasu spędzonego w Internecie i jego wpływu na pozostałe 

czynności ;

 pozyskuje wiedzę na temat zagrożeń płynących z nadużywania komputera oraz ryzyka 

uzależnienia.

         Załącznik nr 1 Cyberprzemoc ankieta.od  t

6

file:///G:/cyberprzemoc%20ankieta.odt
file:///G:/cyberprzemoc%20ankieta.odt


Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Zebrane wyniki posłu  nam do żą

opracowania raportu na temat naszego bezpiecze stwa w sieci i zaplanowa  ń ć

działania słu ce poprawie wiadomo ci osób korzystaj cych z Internetu.żą ś ś ą

1. Wiek :
2. Klasa:
3. Rodzaj ucz szczanej szkołyę
□ szkoła podstawowa

□ gimnazjum

□ liceum ogólnokształcące

□ technikum

□ szkoła zawodowa
4. Płeć
□ kobieta

□ mężczyzna
5. Codziennie w Internecie sp dzam:ę
□ mniej niż godzinę

□ do 5 godzin

□ powyżej 5 godzin
6. Najcz ciej wykorzystuj  Internet w celu:ęś ę
□ pracy/ nauki

□ kontaktu z rodziną/ znajomymi

□ wyszukiwania informacji

□ korzystania z poczty e-mail

□ słuchania muzyki i oglądania filmów

□ zakupów w sklepach internetowych

□ grania w gry online

□ inne, jakie?
7. Poj cie cyberprzemocy jest mi znane:ę
□ tak

□ nie
8. Według mnie cyberprzemoc to:

9. Słyszałem/am o takich formach cyberprzemocy, jak:

 □ cyberbullying

 □ hacking

□ cracking

□ flame
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□ happy slapping

□ nękanie

□ podszywanie się

□ rozpowszechnianie zdjęć/filmów

□ zastraszanie

□ szantażowanie

□ inne, jakie?
10. Spotkałem/am si  z przejawami cyberprzemocy w sieci:ę
 □ nie spotkałem/am się z cyberprzemocą w sieci

□ na portalu społecznościowym

□ na forum

□ w komentarzach użytkowników

□ w grach

□ inne, jakie?
11. Spotkałem/am si  w sieci z takimi obra liwymi okre leniami jak:ę ź ś

12. Kiedykolwiek padłem/am ofiar  cyberprzemocy.ą
□ nie

 □ tak, jaka forma?
13. Gdybym padł/a ofiar  cyberprzemocy o pomoc zwrocił(a)bym si  do:ą ę
□ rodziców

□ wychowawców

□ przyjaciół

□ inne, jakie?
14. Kiedykolwiek byłem/am wiadkiem cyberprzemocy.ś
□nie

□tak, zaobserwowałem/am takie formy jak:
15. Zdarzyło mi si  zastosowa  wobec kogo  form  cyberprzemocy:ę ć ś ę
 □ nie

□ tak, jakie formy?

16. Według mnie istnieje odpowiedzialność prawna związana z cyberprzemocą:

 □ nie

□ tak, jakie formy?
17. Najwi cej informacji na temat cyberprzemocy czerpi  z:ę ę
□ Internetu

 □ telewizji

□ od przyjaciół i znajomych
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□ od rodziców

□ inne, jakie?
18. W moim domu stosowane s  formy zabezpieczenia komputera i siecią
internetowej:

□nie

□tak, jakie formy?
19. Znam strony/portale internetowe, które zajmuj  si  przeciwdziałaniem, ą ę
pomoc  dla ofiar cyberprzemocy:ą
□nie

□tak, jakie?
20. Według mnie netykieta to:

21. Moim zdaniem trzy najwa niejsze zasady, którymi powinien kieroważ ć
si  ka dy u ytkownik Internetu to:ę ż ż

                                                              Dzi kujemy !ę
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