
Współczesna młodzież i cyberzagrożenia – jak uchronić adolescentów przed agresją 

elektroniczną? 

 

Rozwój nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych doprowadził do tego, 

iż współczesne pokolenie młodych ludzi, określane jako cyfrowi tubylcy, pokolenie myszki, 

pokolenie Google, pozyskuje znaczenie wcześniej sprawność poruszania się po świecie 

cyfrowym i obsługi urządzeń technicznych niż elementarne umiejętności: czytanie, pisanie 

czy liczenie. Obecnie świat nowoczesnych technologii stał się dla młodych ludzi „naturalnym 

środowiskiem rozwoju”, wychowania i socjalizacji oraz tzw. „cyfrowym placem zabaw”. 

Współcześnie młodzi użytkownicy przestrzeni wirtualnej sprawnie z niej korzystający na co 

dzień, nie są jednakże w pełni świadomi zagrożeń, które niosą ze sobą nowe technologie oraz 

docieranie do nieodpowiednich do ich wieku treści. Dodatkowo młodzi ludzie w wirtualnym 

świecie są w znacznie największym stopniu narażeni na doświadczenie różnych form agresji 

elektronicznej niż osoby dorosłe. Do przejawów agresji elektronicznej zalicza się zatem:  

 flaming – wymiana zdań pomiędzy użytkownikami publicznych kanałów 

komunikacyjnych (chaty, fora dyskusyjne, blogi internetowe, itd.) zazwyczaj  

o charakterze agresywnym, 

 harassment (prześladowanie) – w odróżnieniu od flamingu cechuje się dłuższym, 

regularnym czasem trwania oraz występowaniem zaangażowania u dwóch osób.  

To przesyłanie za pomocą różnych komunikatorów internetowych, smartfona czy 

chatów w grach sieciowych agresywnych i ośmieszających treści, 

 impersonation (kradzież tożsamości poprzez kradzież danych lub uzyskanie dostępu 

od osoby zaprzyjaźnionej z ofiarą), przejawia się głównie w podszywaniu się pod 

ofiarę w Internecie i wysyłaniu w jej imieniu obraźliwych wiadomości do innych 

osób,  

 outing (upublicznianie tajemnic ofiary poprzez kradzież danych lub uzyskanie 

informacji od osoby zaprzyjaźnionej z ofiarą) przejawia się głównie w upublicznianiu 

listów, rozmów z komunikatorów, krótkich wiadomości tekstowych ofiary za 

pośrednictwem Internetu, 

 cyberstalking, uporczywe nękanie oraz śledzenie osoby przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii, a także przesyłanie jej w dużej ilości i częstotliwości 

niechcianych wiadomości o różnej, często agresywnej treści. Ten rodzaj agresji jest 



często spotykany wśród kręgu osób, które przez określony czas utrzymywały ze sobą 

bliższe relacje,  

 happy slapping – to zachowania, których celem jest najpierw sprowokowanie i/lub 

atakowanie drugiej osoby, a następnie dokumentowanie jej zachowania przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii i ich upublicznianie w Internecie,   

 denigration (poniżanie) polega na upublicznianiu często nieprawdziwych, 

uwłaczających godności informacji o danej osobie i/lub zamieszczanie w przestrzeni 

wirtualnej zmodyfikowanych zdjęć sugerujących poddawanie się czynnościom  

o charakterze seksualnym,  

 exclusion – to wykluczenie (zablokowanie, usunięcie) danej osoby z wirtualnej listy 

kontaktowej, przykładowo: portale społecznościowe, grupy e-mail,  

 agresja „techniczna” – to świadome przesyłanie ofierze szkodliwego 

oprogramowania w celu zniszczenia danych i/lub sprzętu komputerowego, 

włamywanie się do komputerów osobistych (hacking) oraz blokowanie dostępu do 

narzędzi i usług internetowych. 

Adolescenci korzystający na co dzień z przestrzeni wirtualnej nie są także wolni od 

treści pornograficznych, wulgaryzmów, informacji prezentujących zachowania rasistowskie  

i ksenofobiczne oraz wyrafinowanej przemocy, tak jak ma to miejsce w przypadku filmów 

ukazujących sceny zabójstw prawdziwych lub pozorowanych tzw. snuff-wideo czy też strony 

prezentujące gwałty, egzekucje ludzi, zmasakrowane/rozczłonkowane ciała i/lub zmarłe 

osoby.  

 

Kiedy reagować? 

Każdy rodzic powinien być świadomy, iż należy reagować w przypadku 

występowania pierwszych niepokojących symptomów w zachowaniu swojego dziecka. 

Szybka pomoc i interwencja może bowiem w wysokim stopniu ograniczyć i zminimalizować 

skutki negatywnych konsekwencji psychicznych i zdrowotnych. Do katalogu przejawów 

zachowań świadczących o problemie można zaliczyć m. in.:   

 występujące zaburzenia w kontaktach interpersonalnych polegające głównie na 

wycofaniu się młodego człowieka z życia rodzinnego, społecznego oraz 

towarzyskiego, 

 absencję szkolną, która może w konsekwencji prowadzić do występowania  

i pogłębiania się niepowodzeń szkolnych (ukrytych i jawnych), 



 zaniedbywanie i/lub porzucenie codziennych obowiązków w celu częstszego 

korzystania z nowoczesnych technologii,   

 ograniczenie i/lub rezygnacja z innych form realizacji czasu wolnego celem 

korzystania z Internetu,  

 zapominanie o zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, w tym 

regularne posiłki i sen,  

 ukrywanie, kasowanie oglądanych treści w przestrzeni wirtualnej oraz 

występowanie negatywnych reakcji takich jak: złość, krzyk na próby sprawdzenia 

przez rodziców przeglądanych treści,  

 występowanie zaburzeń w sferze uczuć i emocji takich jak: lęk, wybuchy gniewu, 

drażliwość, labilność emocjonalna, 

 koncentracja na sobie i zaspokojeniu własnych potrzeb, przejawy postawy 

egocentrycznej,  

 brak kontroli nad czasem przeznaczonym na korzystanie z przestrzeni wirtualnej. 

 

Gdzie szukać pomocy? 

Rodzice w przypadku dostrzeżenia niepokojących symptomów u swoich dzieci,  

jak również ci, którzy chcą uchronić własne dziecko przed destrukcyjnymi treściami  

w przestrzeni wirtualnej mogą skorzystać z różnych ofert pomocy, m.in. takich jak:  

 zapoznać się materiałami informacyjnymi na temat cyberzagrożeń, w tym  

z artykułami naukowymi, popularnonaukowymi i projektami dotyczącymi 

bezpieczeństwa w sieci: Safer Internet, stroną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  

i projektem Dziecko w sieci oraz projektami Bezpieczne Interneciaki i Cyfrowo 

Bezpieczni, 

 zgłaszać niedozwolone treści napotkane w przestrzeni wirtualnej na stronie 

zespołu Dyzur.net,  

 skorzystać z oferty kursów e-learningowych, dzięki którym mogą pozyskać cenne 

informacje na temat zalet oraz zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. 

Przykładowo na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oferta kursów obejmuje: 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  

w internecie „Bezpiecznie Tu i Tam”,  

 porozmawiać z pedagogiem psychologiem szkolnym i wychowawcą dziecka, 



 uzyskać pomoc i wsparcie korzystając z bezpłatnego i anonimowego telefonu 

zaufania (numer 800 100 100) oraz zapoznać się z informacji na stronie 

internetowej tego telefonu  dotyczącymi bezpieczeństwa online, 

 skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Podsumowanie 

Każda kontrola rodzicielska, również ta, która sprawowana jest przez rodziców w przestrzeni 

wirtualnej, powinna zostać poprzedzona szczerą rozmową z dzieckiem. Sformułowanie zalet  

i wad oraz przedstawienie adolescentowi niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem 

nowoczesnych technologii może nieść ze sobą znacznie lepsze efekty niż wprowadzanie tzw. 

ukrytej kontroli treści bez wiedzy dziecka. Niezwykle ważne w budowaniu odpowiednich 

relacji z młodym człowiekiem jest stworzenie przyjaznej atmosfery opartej na wzajemnym 

zaufaniu, poszanowaniu praw i obowiązków. Ważna jest również świadomość rodziców,  

iż cyfrowe zagrożenia występują we współczesnym świecie oraz dzieci mogą stać się ich 

ofiarą. Dlatego też niezwykle ważne jest ich uwiadamianie, bowiem jest to właściwa droga do 

prawidłowej i skutecznej ich ochrony.  

 

Autor: Sylwia Polcyn 

 

Artykuł na podstawie S. Polcyn, Bezpieczeństwo dzieci w sieci, [w:] Remedium, 2015, nr 4,  

s. 10-11. 

  

Bibliografia: 

1. Holtkamp J., Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, 

Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010. 

2. Kowalski  R. M., Limber S. P., Agatson P. W., Cyberbullying. Sage Publications, Corwin 

Press, 2009. 

3. Mysior R., Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci – cz. I, [w:] REMEDIUM,  

nr 7-8, 2014. 

4. Pyżalski J., Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny  

i najnowsze wyniki badań, [w:] Człowiek i uzależnienia (red.) Jędrzejko M., Sarzała D., 

Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2010 

 



Adresy stron internetowych: 

1. Kursy e-learningowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, https://www.edukacja.fdds 

.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=1558

7#opisszkolenia 

2. Projekt: Bezpieczne Interneciaki, http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/  

3. Projekt: Cyfrowo bezpieczni, https://www.cyfrowobezpieczni.pl 

4. Projekt: Dziecko w sieci, http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy_edukacyjne_dws  

5. Projekt: Saferinternet, http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu  

6. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, https://80010 

0100.pl/bezpieczenstwo-online,id,2 

7. Zespół Dyzurnet.pl, http://www.dyzurnet.pl/o_nas/o_nas.html  

 

 

 

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15587#opisszkolenia
https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15587#opisszkolenia
https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&fnd=&grupa=0&offset=1&sort=1&szkolenie=15587#opisszkolenia
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy_edukacyjne_dws
http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu
https://800100100.pl/bezpieczenstwo-online,id,2
https://800100100.pl/bezpieczenstwo-online,id,2
http://www.dyzurnet.pl/o_nas/o_nas.html

