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OBRAZ CYBERPRZEMOCY W DOBIE EPIDEMII – GDZIE SZUKAĆ 

POMOCY? 

     W czasie epidemii obserwuje się  wzrost liczby  niepokojących sytuacji                                                           

w obszarze  cyberprzemocy  szczególnie w zakresie: 

 agresji werbalnej (wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie 

komentarzy na forum  internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia 

przykrości lub wystraszenia innej osoby),  

 rozpowszechniania materiałów medialnych  upokarzających, 

ośmieszających ofiarę,  wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie, 

 celowego ignorowania czyjejś aktywności w sieci lub zamieszczania  

przykrych komentarzy na profilach innych osób, 

 włamania na konta i umieszczanie na nich obraźliwych postów. 

      W dobie epidemii wzrosła również liczba oferowanych młodzieży usług 

pornograficznych  bezpośrednio lub w formie reklamy, na forach internetowych,   

czatach. Zdarzają się też incydenty z zakresu sextingu czyli formy komunikacji 

elektronicznej, w której przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść.  

      Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, że była świadkiem 

różnych form agresji w mediach społecznościowych  i cyberbullyingu, obecnie                      

z powodu izolacji czynnik ten jest szczególnie niepokojący. 

       Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest często  

przedłużeniem konfliktów z realnego świata. Pamiętać jednak należy, że 

obecnie cyberbulling może mieć silniejsze emocjonalnie skutki. Ofiara nie może 

się spontanicznie bronić a otrzymanie pomocy może być odroczone, co wzmaga 

poczucie dyskomfortu psychicznego.  

      Pamiętajmy, że można zgłaszać naruszenia regulaminu w mediach 

społecznościowych (np. obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia) i 

blokować osoby, które stosują hejt, dokuczają.  

     Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału edukacyjnego dla młodzieży                   

i dorosłych. 

 https://www.youtube.com/watch?v=PjgRYQRhFQ4 

Apelujemy o czujność pedagogów, rodziców oraz uczniów  w zakresie 

reagowania na wszystkie niepokojące sygnały. Nieodzowny  jest wówczas 

kontakt  z: 

https://www.youtube.com/watch?v=PjgRYQRhFQ4
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Dyrekcją Szkoły, wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem 

oraz odpowiednie wsparcie, które w dobie epidemii możemy uzyskać np. w: 

 

  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach 

 tel./fax 32 233-32-23 

          tel. kom. 572856347 

a.bujarskaPPP@gmail.com 

b.ciupekPPP@gmail.com 

i.zajacPPP@gmail.com 

 

U pedagoga i psychologa szkolnego we wtorki w godz. 13.00-15.00 oraz w 

środy w godz. 9.00 – 11.00 pełnią dyżury telefoniczne pod numerem 32 233 25 

96 w.24 oraz   help.zsmk@gmail.com. 

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77 

- telefon komórkowy: 514 448 957 

- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice 

Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc 

psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 

do 18:00. 

Od środy do niedzieli pracuje  

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne  

od 17.00 do 1.00 w nocy 725400309  

 

Miło nam również  poinformować, że NZOZ Centrum Terapii Systemowej                    

i Pomocy Psychologicznej „DIADA” rozpoczęło realizację  świadczenia                       

w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w powiecie gliwickim . 

Świadczenia w formie diagnozy i porady psychologicznej oraz psychoterapii 

indywidualnej, rodzinnej i grupowej w dobie epidemii wyłącznie zdalnie : 

 

Rejestracja  tel. : 516 287 483 

W godzinach: 

Poniedziałek 8.00-15.00 

Wtorek 11.00 -20.00 

Środa 8.00-15.00 

Czwartek  8.00-16.00 

Piątek 11.00- 20.00 
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