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 Streszczenie 

 

Ta pedagogiczna broszura przeznaczona jest dla nauczycieli, aby mogli znaleźć informacje o aktywnościach 

w klasie lub lekcjach oraz o tym, jak je planować i organizować. Powstała ona w ramach projektu Citizen 

Games  finansowanego przez Erasmus+ w ramach współpracy organizacji pozarządowych i uniwersytetów z 

całej Europy. 

Proponowana aktywność przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów (11-14) i składa się z gry, która zajmuje 

się cyberprzemocą i cyberseksizmem. Sama gra składa się z trzech mini-gier, z których każda odgrywa rolę 

w szerszej narracji gry. Odpowiedzi uczniów zostaną wykorzystane przez nauczyciela do prowadzenia 

dyskusji klasowej na wymienione wcześniej tematy. Po grze ma nastąpić chwila dyskusji i debaty, podczas 

której uczniowie konfrontują się ze swoimi wyobrażeniami i opiniami. Niniejsza broszura zawiera 

szczegółowe informacje na temat niuansów między różnego rodzajami cyberprzemocy, seksizmu i 

cyberseksizmu, wraz z koncepcjami i elementami dotyczącymi zapobiegania im i ich zwalczania. 

Najważniejsze definicje to: 

Cyberprzemoc definiuje się jako „agresywne i celowe działanie grupy lub osoby, przy użyciu form kontaktu 

elektronicznego, w sposób powtarzający się i długotrwały wobec ofiary, która nie może się łatwo bronić” 

(1Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, & Tippett, 2008). 

Seksizm definiuje się jako „postawy, przekonania i zachowania jednostki oraz praktyki organizacyjne, 

instytucjonalne i kulturowe, które albo odzwierciedlają negatywną ocenę jednostek ze względu na ich płeć, 

albo wspierają nierówny status kobiet i mężczyzn” (2Swim & Hyers, 2009, p. 407).  

Cyberseksizm to miejsce, w którym spotykają się cyberprzemoc i seksizm. 

 

 

  

 
1 Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of child 
psychology and psychiatry, 49(4), 376-385. 
 
2 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. 
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Wprowadzenie 

 

Dwie francuskie i jedna holenderska organizacje pozarządowe (NGO) oraz pięć uczelni wyższych z różnych 

krajów europejskich (Belgia, Niemcy, Polska, Irlandia i Portugalia) połączyły siły, aby podnieść świadomość 

młodych ludzi i ich nauczycieli na temat zagadnień społecznych (środowiska, równość płci, itp.). Wspólnie 

zaprojektowali i stworzyli poważne gry – narzędzia edukacyjne do wykorzystania w klasie, które pozwalają 

uczniom uczyć się przez zabawę. 

Inicjatywa ta, nazwana Citizen Games, jest kontynuacją projektu Citizen School, Serious Gaming for a 

better Europe, który był realizowany w latach 2016-2019. To pierwsze doświadczenie współpracy między 

organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami zapewniło kompletny pakiet edukacyjny, który można 

pobrać bezpłatnie ze strony www.citizenschool.eu. Celem inicjatywy było przyczynienie się do stworzenia 

społeczeństwa europejskiego, które jest bardziej otwarte i szanujące wszystkich. Podobnie jak Citizen 

School, Citizen Games zostało sfinansowane przez program Erasmus+ i będzie można z jego efektów 

korzystać bezpłatnie w przyszłości. 

Wynikiem odnowionej współpracy są dwie cyfrowe gry edukacyjne: jedna dla uczniów gimnazjów (11-14 

lat), druga dla uczniów szkół średnich (14-17 lat). Aby stworzyć gry, różni partnerzy najpierw przeprowadzili 

ankietę wśród uczniów gimnazjów i liceów, aby dowiedzieć się, jakie tematy chcieliby poznać lub 

dowiedzieć się o nich więcej. W wyniku badania gimnazjalnego wyłoniły się trzy tematy: plastikowa zupa, 

cyberprzemoc, europejskie prawa i obowiązki. Później, studenci z partnerskich uczelni zostali przeszkoleni 

w tych tematach i spotykali się online przez prawie 10 dni, aby zaprojektować koncepcje poważnej gry. Było 

to wspaniałe doświadczenie, ponieważ pochodzili z różnych kierunków studiów (informatyka, turystyka, 

zarządzanie, edukacja) i z pięciu różnych krajów w Europie. Zwycięska koncepcja została zaprojektowana 

przez zespół Bully Busters na temat cyberseksizmu i została wykorzystana jako punkt wyjścia do stworzenia 

ostatecznej poważnej gry. Ostatecznie partnerzy projektu byli odpowiedzialni za opracowanie gry, która 

miała informować uczniów szkół średnich o różnych formach nękania i seksizmu w Internecie. 

Rolą tej broszury edukacyjnej jest ułatwienie organizacji zajęć w klasie wokół poważnej gry gimnazjalnej na 

temat cyberprzemocy i cyberseksizmu przez nauczycieli w całej Europie, a tym samym towarzyszenie im w 

przyswajaniu technicznych i teoretycznych treści gry. Zaprojektowana jako narzędzie edukacji globalnej, gra 

osiąga swoje cele edukacyjne tylko wtedy, gdy następuje po niej rozmowa z uczniami i pomiędzy nimi. Oprócz 

wyjaśnień dotyczących gry, w tej broszurze znajdziesz podstawowe informacje do dalszej dyskusji z uczniami. 

Mamy nadzieję, że nasza gra spodoba się Tobie i Twoim uczniom i pomoże im lepiej zrozumieć kwestie 

cyberprzemocy i cyberseksizmu.  

www.citizenschool.eu
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 Cele i metodologia 

 

I – Beneficjenci i cele projektu 

Beneficjentami tego projektu są uczniowie gimnazjów i ich nauczyciele. 

Głównym celem jest omówienie przez uczniów przekonań i przykładów dotyczących cyberprzemocy i 

cyberseksizmu. Cele drugorzędne to: 

➢ Studenci będą potrafili zidentyfikować różne sytuacje cyberprzemocy i cyberseksizmu. 

➢ Studenci będą mogli dyskutować o konsekwencjach cyberprzemocy i cyberseksizmu. 

➢ Studenci będą potrafili identyfikować zachowania w odpowiedzi na cyberprzemoc i cyberseksizm. 

 

II – Planowanie lekcji 

Oto propozycja zaplanowania godzinnej lekcji z uczniami gimnazjów. Oczywiście jest elastyczna i można to 

działanie włączyć do szerszego projektu z działaniami komplementarnymi. 

A – Przed lekcją 

Studenci mogą grać w poważną grę tylko na komputerach lub laptopach (nie jest przystosowana do 

tabletów ani telefonów komórkowych). 

Zaleca się grać w poważną grę w odpowiednim środowisku, takim jak sala komputerowa. Zaleca się również 

wykorzystanie przestronnej sali, tak aby na koniec można było dosunąć stoły do ścian aby uczniowie mogli 

usiąść w kręgu, a nauczyciel mógł rozpocząć klasową debatę. 

Jeśli sala komputerowa nie ma wystarczającej liczby komputerów, możesz podzielić klasę na dwie grupy. 

Najlepiej jeśli grupa nie przekracza 15 uczniów. Mniejsza grupa ułatwi moderowanie debaty i pozostawi 

więcej miejsca na wniesienie wkładu wszystkim uczniom. 

B - Krok 1: Wprowadzenie (10’) 

Przed rozpoczęciem gry przeczytaj uważnie wprowadzenie i instrukcje razem z uczniami. Nie powinno być 

przy tym pośpiechu. Nie wahaj się wprowadzić ich w odpowiedni nastrój gry dzięki wciągającej muzyce. 

Poproś uczniów, aby uruchomili poważną grę: https://play.citizengames.eu/middle_school_game/. Język 

Twojego kraju powinien być automatycznie wykryty, ale jeśli nie, możesz go ustawić w menu w lewym 

https://play.citizengames.eu/middle_school_game/
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górnym rogu. Po załadowaniu gry uczniowie mogą potrzebować pomniejszyć, aby dostosować okno gry do 

rozmiaru ekranu. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Ctrl i wykorzystaj scroll’a myszy. 

 

 

C - Krok 2: Granie (10’) 

Uczniowie rozegrają trzy mini-gry pod rząd. Nie wahaj się zachęcać ich do zastanowienia się nad 

znaczeniem gry podczas grania. 

W pierwszej mini-grze gracz wciela się w Mushu, smoka, który strzela płomieniami do negatywnych 

komentarzy, które można znaleźć w sekcji komentarzy na portalu społecznościowym i które są przykładami 

nękania w sieci. Aby smok latał, uczeń musi nacisnąć górną strzałkę. Aby wystrzelić płomienie na 

negatywne komentarze, uczeń musi nacisnąć spację. Negatywne komentarze, które można znaleźć w 

pierwszej mini-grze i odnoszące się do cyberprzemocy, to na przykład: „Jesteś głupi czy opóźniony?!”, 

„Jesteś małpą!”, „Idź precz!”, itp. Co więcej uczeń musi starać się wlecieć w pozytywne komentarze, na 

przykład: „Dobra gra!”, „Zainspirowałeś mnie!” lub „Dziękuję za świetną treść”, aby zdobyć punkty (sprawdź 

tabelę w załączniku 3, aby zobaczyć wszystkie komentarze i ich klasyfikację z małym wyjaśnieniem). 
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W drugiej mini-grze gracz wciela się w Tatianę, księżniczkę, która walczy z komentarzami podobnymi do 

cyberseksizmu, wysyłając czerwony kciuk w dół, lub zatwierdza pozytywne komentarze, wysyłając niebieski 

kciuk w górę. Aby przesunąć księżniczkę, uczeń musi nacisnąć lewą i prawą strzałkę. Aby przełączyć się z 

kciuka w górę na kciuk w dół i odwrotnie, uczeń musi nacisnąć strzałkę w dół. Na koniec, aby rzucić 

kciukami, uczeń musi nacisnąć spację. Tym razem negatywne komentarze są seksistowskie i mogą odnosić 

się do stereotypów ról płciowych, uwag fizycznych, wykluczenia płci, itp. Przykładowe seksistowskie 

komentarze, które można znaleźć w grze, to: „Chłopcy nie płaczą! ”, „To takie gejowskie”, „To męska 

praca”, „Dziewczyny nie są tu mile widziane” (patrz tabela w załączniku 3, aby zobaczyć wszystkie 

komentarze i ich klasyfikację z małym wyjaśnieniem). Pozytywne komentarze w tej grze obejmują zarówno 

komentarze dotyczące płci (na przykład: „Siła kobiet!” lub „Ona jest wojowniczką!”), jak i komentarze bez 

płci (podobne do tych z pierwszej gry). 
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W ostatniej mini-grze gracz wciela się w rycerza, który musi unikać pocisków, próbując szerzyć pozytywne 

emocje, wysyłając szczęśliwe emotikony, aby zniszczyć wściekłe emotikony. Aby przesunąć rycerza, uczeń 

musi nacisnąć lewą i prawą strzałkę. Aby wysłać wesołe emotikony, uczeń musi nacisnąć spację. Zawartość 

tej mini-gry nie jest sama w sobie pedagogiczna. Ważna jest debata, którą można poprowadzić później. 
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D - Krok 3: Koniec gry i debata (40’) 

Gdy uczniowie ukończą trzy mini-gry, nauczyciel prosi ich, aby odeszli od komputerów i usiedli w kręgu, aby 

rozpocząć dyskusję. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku są wskazówką, której celem jest pomoc 

nauczycielowi w rozwiązywaniu omawianych zagadnień. Możesz znaleźć w treści „Informacje ogólne”, aby 

pogłębić niektóre koncepcje, aby ułożyć dyskusję i przygotować się do moderacji debaty. 

1 - Pierwsze wrażenia i odczucia 

Przede wszystkim zalecamy zebranie pierwszych wrażeń i odczuć uczniów na temat poważnej gry. Oto kilka 

przykładowych pytań, które pomogą Ci w dyskusji: 

➢ Jak się czujesz po tym, czego właśnie doświadczyłeś w grze? 

➢ Co z tego zrozumiałeś? Co się działo? Jaki był ogólny cel gry? 

2 - Zdefiniuj cyberprzemoc i cyberseksizm (w odniesieniu do mini-gry 1 i mini-gry 2) 

Pierwsza mini-gra omawia cyberprzemoc i to, jak możemy zidentyfikować jej różne odmiany. Podczas tej 

dyskusji oczekuje się, że uczniowie poznają cechy charakterystyczne nękania online (powtarzalne, trudne 

do obrony lub ucieczki), różne formy (obelgi, trollowanie, wykluczenie…). Możesz zajrzeć do załącznika 

(Rysunek 2: Miejsca, w których dzieci zgłosiły przypadki znęcania się), aby omówić użyte środki. Aby pomóc 

Ci zidentyfikować różne formy cybernękania, w załączniku 2 znajduje się tabela klasyfikacji komentarzy 

wraz z syntetycznymi wyjaśnieniami. Wreszcie, jeśli uczniowie nie rozróżnili komentarzy w mini-grze 1 i 

mini-grze 2, porusz temat cyberseksizmu, ponieważ druga mini-gra skupia się na cyberseksizmie. Oczekuje 

się, że uczniowie zrozumieją, że seksizm nie powinien być normalizowany w Internecie. Oto kilka 

przykładowych pytań, które pomogą Ci w dyskusji: 

➢ Co to jest dobry lub zły komentarz? 

➢ What is cyberbullying? 

➢ Jakie środki można wykorzystać? (smartfon, sieci, komputer) 

➢ Czy często popełniałeś błędy w „ocenianiu/klasyfikowaniu” komentarzy? Dlaczego? Z którym? 

➢ Czy masz pojęcie o różnych formach cyberprzemocy? Jeśli uczniowie nie wiedzą, zapytaj ich, jaki 

komentarz zapamiętali aby wyobrazić sobie, jaki może być jego kontekst. Poproś następnie klasę o 

ich sklasyfikowanie. 

➢ Czy zauważyłeś jakąś różnicę między komentarzami w mini-grze 1 i mini-grze 2? Jeśli uczniowie nie 

widzą różnicy, porusz temat cyberseksizmu, aby to zdefiniować: Czy pamiętasz jakieś komentarze 

dotyczące mini-gry 2? Co one mają ze sobą wspólnego? 

Można również posunąć dyskusję dalej, pytając uczniów, jak postrzegają cyberprzemoc w odniesieniu do 

osób niebinarnych lub transseksualnych i jak może się ona różnić od seksizmu męskiego/żeńskiego. 
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3 - Konsekwencje (dotyczy wszystkich mini-gier) 

W następnej kolejności uczniowie mogą porozmawiać o tym, jak się czują, uważając, aby prześladowcy nie 

czuli się winni, ale odpowiedzialni; nie nadopiekuńczość dziewcząt (aby nie czynić dziewcząt tymi, które 

muszą być zawsze chronione). Wreszcie zaangażuj się w refleksję z uczniami na temat prezentacji siebie w 

Internecie, na temat zróżnicowanych wskazówek/zasad dla dziewcząt i chłopców, bez demonizowania 

narzędzi komunikacji cyfrowej. Dyskusje powinny koncentrować się na roli obrazów w sieci i w mediach, 

prawach (prywatność, prawo do kontrolowania własnego ciała, swoboda wyrażania zgody) i obowiązkach w 

sieci (konsekwencje działań). Ponownie możesz użyć tych przykładów: 

➢ Jakie są konsekwencje cyberprzemocy? 

➢ Jakie są konsekwencje cyberseksizmu? 

➢ Jak byś się czuł, gdybyś wysyłał takie wiadomości? Czemu? 

➢ Jak byś się czuł, gdybyś otrzymał takie wiadomości? Czemu? 

➢ Co myślisz o umieszczaniu „lubię/nie lubię”? Albo otrzymywaniu ich? Czy Twoim zdaniem możemy 

zastraszać za pomocą emotikonów? Czy emotikony mogą być równie szkodliwe jak słowa? 

4 - Zwalczanie cyberprzemocy i cyberseksizmu (związane z mini-grą 3) 

Trzecia mini-gra dotyczy szerzenia miłości do walki z cyberprzemocą, więc ostatni zestaw pytań dotyczy 

poszukiwania rozwiązań: 

➢ Co zrozumiałeś z trzeciej mini-gry? Z czym walczyłeś z masą złych emotikonów? Debata o sile, 

zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, emotikonów. 

➢ Co jeszcze można zrobić z cyberprzemocą i cyberseksizmem? 

➢ Co możesz zrobić jako świadek? 

➢ Jak zareagować, gdy jesteś ofiarą cyberprzemocy? 

➢ Jak sieci społecznościowe mogą zapobiegać cyberprzemocy? 
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 Dodatkowe informacje 

 

Tutaj znajdziesz treści dokumentalne rozwijające pojęcia zastraszania, płci i seksizmu podczas dyskusji po 

mini-grach. W każdej części znajdziesz pole „do zapamiętania”, w którym podsumujesz i zachowasz 

najważniejsze informacje, które należy przekazać uczniom. 

I - Cyberprzemoc 

A - Definicja 

Cyberprzemoc definiuje się jako „agresywne i celowe działanie grupy lub osoby, przy użyciu form kontaktu 

elektronicznego, w sposób powtarzalny i długotrwały wobec ofiary, która nie może się łatwo bronić” . 

Cyberprzemoc to systematyczne nadużycie władzy, do którego dochodzi przy użyciu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Do popełnienia cyberprzemocy nie jest potrzebna siła fizyczna. 

Jednak dwie inne możliwości nierównowagi sił w cyberprzemocy to umiejętności techniczne z ICT i 

anonimowość. Autorzy argumentowali, że większa wiedza na temat ICT może przyczynić się do 

nierównowagi mocy; odkryli, że uczniowie z bardziej zaawansowanymi umiejętnościami korzystania z 

Internetu częściej mieli doświadczenie z dewiacyjnymi działaniami w Internecie i telefonii komórkowej.. 

B - Różne rodzaje cyberprzemocy 

Istnieje sześć kategorii 3:  

Flaming: Celowe wysyłanie prowokacyjnych wiadomości i treści, aby skłonić kogoś do rozpoczęcia kłótni 

online. 

Nękanie w sieci: Powtarzające się wysyłanie niechcianych wiadomości, w tym wiadomości z groźbami, do 

osoby lub grupy.  

Cyberstalking: Forma nękania lub śledzenia czyjejś aktywności i zbierania informacji na jej temat.  

Uwaga: korzystają z niego drapieżcy w sieci, a ofiarą  cyberstalkingu jest najczęściej słabsza część populacji 

(dzieci, kobiety…). 

Oczernianie (poniżanie): Akt sprawiania, że osoba lub rzecz wydają się małe lub nieważne.  

Outing: publikowanie w Internecie prywatnych lub wstydliwych informacji o osobie lub grupie bez zgody. 

Uwaga: Chodzi przede wszystkim o kwestię płci, a dokładniej o orientację seksualną, ponieważ termin ten 

pochodzi ze społeczności LGBT. 

 
3 Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research press. 
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Wykluczenie: Celowe wykluczenie osoby z rozmów, grup lub czatów w mediach społecznościowych. 

 

C - Prognostycy cyberprzemocy  

Wykazano, że ludzie wydają się być bardziej szczerzy lub bezpośredni w sposób elektroniczny w 

porównaniu z komunikacją twarzą w twarz, która obejmuje obserwowanie ruchów twarzy i ciała, słuchanie 

głosów i odpowiednie modulowanie reakcji4.  

Sześć czynników powodujących brak zahamowań5:  

➢ Anonimowość dysocjacyjna pozwala osobie ukryć lub zmienić swoją tożsamość i oddzielić 

działania online od świata offline. Dodatkowo cechy anonimowości zmniejszają poczucie 

odpowiedzialności i mogą nasilać efekt przechodnia6. 

➢ Niewidzialność jest opisana jako niemożność zobaczenia drugiej osoby, która może zapewnić 

odwagę do robienia w Internecie rzeczy, które w innym przypadku nie byłyby brane pod uwagę. 

➢ Asynchroniczność pozwala nie musieć stawiać czoła natychmiastowej reakcji drugiej osoby, a tym 

samym odhamować swoje zachowanie. 

➢ Solipsistic introjection is the voice or image of the other person in our head during online 

communication. So being deprived of the emotional reaction (voice or facial expressions), 

individuals allow themselves what they would not do in a direct interaction. 

➢ Wyobraźnia dysocjacyjna oddziela świat online i offline, uznając ten pierwszy za świat 

wyimaginowany lub fikcyjny, który nie ma związku z rzeczywistością. W związku z tym w 

komunikacji online nie stosuje się norm i zasad obowiązujących w świecie rzeczywistym, co 

skutkuje nieskrępowanym zachowaniem. 

➢ Minimalizacja władzy opisuje brak lub zmniejszenie władzy przymusu. 

 

 
4 Aoyama, I., Barnard-Brak, L., & Talbert, T. L. (2011). Cyberbullying among high school students: Cluster analysis of sex and age differences and the level of parental 
monitoring. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 1(1), 25-35. 
 
5 Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & behavior, 7(3), 321-326. 

6 You, L., & Lee, Y. H. (2019). The bystander effect in cyberbullying on social network sites: Anonymity, group size, and intervention intentions. Telematics and Informatics, 
45, 101284. 
 

Do 
zapamię-
tania o 
cyberprze-
mocy:

Agresywne i umyślne działanie grupy lub osoby, z wykorzystaniem form kontaktu 
elektronicznego, w sposób powtarzający się i długotrwały wobec ofiary, która nie 
może się łatwo bronić.

Brak równowagi sił w cyberprzemocy to umiejętności techniczne z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi (ICTS) i anonimowość.

Sześć kategorii: flaming, nękanie w sieci, cyberstalking, oczernianie, outing i 
wykluczenie.
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D - Efekt widza 

Efekt przechodnia to zjawisko, w którym jednostki są mniej skłonne do interwencji i pomocy ofierze, gdy 

obecni są inni przechodnie. Osoby postronne odgrywają kluczową rolę w dynamice cyberprzemocy, 

niezależnie od tego, czy aktywnie wspierają sprawcę, ofiarę, czy innych członków społeczności. Naukowcy7 

zaproponowali trzyetapowy model procesu wyjaśniający opóźnienie w prawdopodobieństwie interwencji z 

powodu obecności innych. Po pierwsze, obecność innych osób postronnych powoduje zahamowanie, które 

zniechęca do podejmowania interwencji w obawie przed negatywną oceną ze strony innych8. Niepokój i 

strach przed utratą aprobaty społecznej prowadzi ludzi do błędnej interpretacji i poznawczej racjonalizacji 

sytuacji jako nienagłych, a zatem pozostają nieaktywni9. Po drugie, obserwowanie bezczynności innych 

osób postronnych może prowadzić do interpretacji problematycznej sytuacji „jako mniej krytycznej niż jest 

w rzeczywistości” 10. Błędna interpretacja sytuacji, a także poczucie niepewności mogą prowadzić do 

postrzegania niedziałania w grupie jako normy. Po trzecie, obecność innych rozprasza odpowiedzialność za 

pomoc. Na przykład Blair i in. (2005) 11  wykazali, że odpowiedzi poszczególnych osób na e-mail z prośbą o 

pomoc były ignorowane, gdy postrzegana wielkość grupy wzrosła z bardzo niewielu (1-2 osoby) do wielu 

(15-50 osób). Macháčková i in. .12 (2015) zbadali bardziej szczegółowo efekt przechodnia w środowisku 

internetowym i stwierdzili, że reakcja młodych ludzi na cyberprzemoc jest rzeczywiście ograniczona przez 

fakt, że inni świadkowie są obecni w Internecie. Chociaż relacja nie była liniowa, ich badanie sugeruje, że 

postrzeganie znaczącej wirtualnej obecności innych w sieci może rozproszyć odpowiedzialność za 

oferowanie wsparcia. 

 

E - Różne reakcje na cyberprzemoc 

Istnieją trzy typy zachowania w reakcji na zaobserwowanie cyberprzemocy:  

 
7 Latané, B. & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: Why doesn't he help?. Appleton-Century-Crofts. 
 
8 Markey, P. M. (2000). Bystander intervention in computer-mediated communication. Computers in Human Behavior, 16(2), 183-188. 
 
9 Dillon, K. P., & Bushman, B. J. (2015). Unresponsive or un-noticed?: Cyberbystander intervention in an experimental cyberbullying context. Computers in Human Behavior, 
45, 144-150. 
 
10 Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., ... & Kainbacher, M. (2011). The bystander-effect: a meta-analytic review on bystander 
intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. Psychological bulletin, 137(4), 517. 
 
11 Blair, R. J. R. (2005). Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. Consciousness and 
cognition, 14(4), 698-718. 
 
12 Macháčková, H., Dedkova, L., & Mezulanikova, K. (2015). Brief report: The bystander effect in cyberbullying incidents. Journal of Adolescence, 43, 96-99.  

Do 
zapamiętani
a o efekcie 
przechodnia:

Osoby są mniej skłonne do interwencji i pomocy ofierze, gdy innie osoby postronne są 
obecne.

Zniechęca do interwencji:

- Strach przed negatywną oceną ze strony innych (strach przed utratą aprobaty 
społecznej) prowadzi do błędnej interpretacji i racjonalizacji sytuacji jako nienagłej;

- Obecność innych rozprasza odpowiedzialność za pomoc.
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➢ Reakcja pasywna, w której osoby reagują biernie, nic nie robiąc lub ignorując sytuację13 (może być 

to powiązane w pewien sposób z efektem przechodnia).  

➢ Pośrednia reakcja konfrontacyjna, w której osoba postronna pośrednio konfrontuje się ze sprawcą 

poprzez wsparcie ofiary lub zgłoszenie incydentu odpowiednim władzom (np.: administratorom 

sieci) 

➢ Reakcja bezpośrednia, w której osoba postronna aktywnie konfrontuje się bezpośrednio ze 

sprawcami14. Ponadto, osoby, które angażują się w zachowania wspierające, mają większe poczucie 

własnej skuteczności w powstrzymywaniu cyberprzemocy15.  

F - Inne bariery lub osoby ułatwiające interwencję 

Szczególnie istotnym czynnikiem jest rola przyjaźni I hierarchii społecznej zaangażowanych rówieśników. W 

odniesieniu do braku reakcji na cyberprzemoc zidentyfikowano kilka czynników: strach przed odwetem16-17, 

przyjazne relacje ze sprawcą, traktowanie sytuacji jako rozrywki i czerpanie z niej przyjemności 18, 

podziwianie sprawcy, przekonanie, że interweniowanie było obowiązkiem kogoś innego oraz brak 

pewności, co do właściwego działania w takiej sytuacji19. 

Stopień zaniepokojenia odczuwany przez obserwatora wpływa na jego wybory – im jest silniejszy, tym 

większe prawdopodobieństwo interweniowania. Badacze odkryli, że empatia dla ofiary, gniew wobec 

sprawcy oraz poczucie własnej skuteczności były związane z decyzją o interweniowaniu podjętą przez 

świadka. Wskazano również na znaczenie pozycji społecznej osoby postronnej (jak wysoki status społeczny) 

oraz relacji z ofiarą (np: przyjaciel), a także oczekiwań osób dorosłych związanych z interwencją osoby 

postronnej.  

Ponadto, dzieci powinny zostać uświadomione swojej społecznej odpowiedzialności i unikania celowego 

krzywdzenia innych, aby stworzyć pozytywne subiektywne normy w grupach rówieśniczych20. Wcześniejsze 

badania wykazały, że dzieci często unikają interweniowania w imieniu ofiary z powodu braku poczucia 

 
13 Erreygers, S., Pabian, S., Vandebosch, H., & Baillien, E. (2016). Helping behavior among adolescent bystanders of cyberbullying: The role of impulsivity. Learning and 
Individual Differences, 48, 61-67. 
14 Brody, N., & Vangelisti, A. L. (2016). Bystander intervention in cyberbullying. Communication Monographs, 83(1), 94-119. 

15 Bussey, K., Fitzpatrick, S., & Raman, A. (2015). The role of moral disengagement and self-efficacy in cyberbullying. Journal of School Violence, 14(1), 30-46. 
 
16 Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Student bystanders in Australian schools. Pastoral Care in Education, 23(2), 10-16. 
 
17 Thornberg, R. (2007). A classmate in distress: Schoolchildren as bystanders and their reasons for how they act. Social Psychology of Education, 10(1), 5-28. Thornberg, R. 

(2010). Schoolchildren's social representations on bullying causes. Psychology in the Schools, 47(4), 311-327. 

18 Thornberg, R., Tenenbaum, L., Varjas, K., Meyers, J., Jungert, T., & Vanegas, G. (2012). Bystander motivation in bullying incidents: To intervene or not to intervene?. 

Western Journal of Emergency Medicine, 13(3), 247. 

19 Bellmore, A., Ma, T. L., You, J. I., & Hughes, M. (2012). A two-method investigation of early adolescents' responses upon witnessing peer victimization in school. Journal 

of adolescence, 35(5), 1265-1276. 

20 Wölfer, R., Schultze-Krumbholz, A., Zagorscak, P., Jäkel, A., Göbel, K., & Scheithauer, H. (2014). Prevention 2.0: Targeting cyberbullying@ school. Prevention Science, 

15(6), 879-887. 
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zdolności radzenia sobie z sytuacją oraz braku poczucia własnej skuteczności w tym zakresie21-22. Według 

badaczy dzieci częściej reagują w sytuacjach nękania, gdy wiedzą jakie działania mogą podjąć, aby 

powstrzymać przemoc i gdy wierzą, że mają na to środki.23. 

 

G - Walka z (cyber)przemocą 

Zjawisko cyberprzemocy nie znika (Obrazek 1: Odsetek rodziców, którzy zgłaszają, że ich dziecko padło 

ofiarą cyberprzemocy. Międzynarodowe badanie IPSOS – 2018 r). Niestety, projektowanie rozwiązań 

technicznych dla mediów społecznościowych w celu zapobiegania lub łagodzenia cyberprzemocy stanowi 

nie lada wyzwanie ze względu na delikatność zjawiska. Przykładowo, mimo prób zaprojektowania narzędzia 

do automatycznego wykrywania 

cyberprzemocy, metody obliczeniowe 

okazały się wadliwe ze względu na 

niemożność zrozumienia kontekstu 

sytuacji czy odróżnienia postów 

agresywnych od nieszkodliwych (np.: 

humorystycznych). Sieci społecznościowe 

przyjęły jednak politykę przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy, a należą do nich m.in.:  

Facebook, we współpracy z ekspertami z 

 
21 Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoe, G. (2008). Determinants of adolescents’ active defending and passive bystanding behavior in bullying. Journal of adolescence, 

31(1), 93-105. 

22 Craig, W. M., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying and victimization in the school yard. Canadian journal of school psychology, 13(2), 41-59. 

23 Cramer, R. E., McMaster, M. R., Bartell, P. A., & Dragna, M. (1988). Subject competence and minimization of the bystander effect. Journal of Applied Social Psychology, 

18(13), 1133-1148. 

Do 
zapamiętania 
na temat 
przeszkód i 
ułatwień dla 
interwencji:

Przeszkody:

- Strach przed odwetem

- Przyjazne relacje ze sprawcą

- Traktowanie nękania jako rozrywki

- Podziwianie sprawcy

- Wiara, że interwencja była obowiązkiem kogoś innego

- Niepewność jakie działanie jest odpowiednie

Ułatwienia:

- Empatia wobec ofiary, gniew wobec sprawcy

- Wiara we własną skuteczność

- Wiedza na temat odpowiednich działań przeciwko przemocy
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Yale Center for Emotional Intelligence stworzył  Centrum zapobiegania nękaniu. 

Twitter zaimplementował nastepujące mające na celu zwalczanie nękania w Internecie24: 

➢ Filtrowanie wyników wyszukiwania, 

➢ Zmniejszanie widoczności tweetów “niskiej jakości”, 

➢ Wprowadzenie zakładek ze zablokowanymi użytkownikami, 

➢ Możliwość usunięcia z rozmowy na Twitterze, 

➢ Zapobieganie retweetowaniu tweeta, 

➢ Uniemożliwienie wspominania użytkowników bez ich zgody, 

➢ Usunięcie wzmianki o konkretnym koncie w rozmowie, 

➢ Możliwość ustawienia tweeta tak, aby pojawiał się tylko na kanale odpowiedniego hasztagu, 

podczas wyszukiwania lub na osi czasu niektórych znajomych 

YouTube ustanowił zasady usuwania filmów, komentarzy, a nawet zamykania kanałów i zawieszenia 

monetyzacji treści, jeśli zawierają: 

➢ Poniżające słowa, 

➢ Treści poniżające osoby ze względu na ich pochodzenie etniczne, tożsamość płciową czy orientację 

seksualną, 

➢ Komentarze I łanuchy komentarzy, które naruszają zasady korzystania z serwisu, 

➢ Przypadki powtarzającego się nękania (złośliwe obelgi w kierunku określonych osób w oparciu o 

takie cechy jak przynależność do grupy czy wygląd fizyczny, celowe znieważanie osób nieletnich, 

groźby, zastraszanie, doxing czy podżeganie do obraźliwych zachowań). 

Kanały, które wielokrotnie naruszają zasady dotyczące nękania zostają zawieszone w programie 

partnerskim YouTube i tym samym tracą możliwość generowania dochodów za pomocą serwisu. 

Instagram opracował następujące techniczne rozwiązania: 

➢ Ograniczenie możliwości komentowania postów lub wysyłania bezpośrednich wiadomości, 

➢ Mozliwość zgłaszania treści naruszających zasady portalu, 

➢ Możliwość zablokowania innego użytkownika (dostępu do profilu, 

wpisów oraz historii na Instagramie), 

➢ Usuwanie oraz ukrywanie obraźliwych komentarzy. 

Kolejne narzędzie nazwane “ograniczenie” (“restriction”) ma na celu 

ograniczenie napływu negatywnych komentarzy na konto użytkownika 

będącego ofiarą nękania. Ta funkcja pozwala użytkownikowi, w obawie przed 

 
24 Olivarez-Giles N. (2017). Twitter Targets Returning Trolls in Ongoing Fight Against Online Harassment. The Wall Street Journal. 

https://www.facebook.com/safety/bullying
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pogorszeniem sytuacji, zablokować lub przestać obserwować konto napastnika. 

Instagram opracował również narzędzie, dzięki któremu użytkownik 

może ponownie rozważyć swój komentarz, który może zostać uznany za 

obrażliwy: 

 

 

 

 

 

 

Tik Tok opracował podobne narzędzia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast Twitch oferuje następujące możliwości: 

Wszyscy użytkownicy mogą:  

➢ Używac opcji “ignoruj” 

➢ Blokowac innych 

użytkowników 

➢ Włączyć filtrowanie czatu 

➢ Zgłosić innego 

użytkownia 

 

Właściciele kanałów mogą:  

➢ Wyznaczyć moderatorów 

➢ Wymagać od 

użytkowników zgody na 

zasady kanału 

➢ Uzywac filtra słów 

zakazanych na kanale 

➢ Włączyć opcję AutoMod 

➢ Wprowadzić bota 

moderującego 

➢ Ustawić możliwość 

opóźnienia czatu bez 

Właściciele I moderatorzy 

kanałów mogą: 

➢ Czasowo wykluczyć 

użytkownika 

➢ Zablokować uzytkownika 

➢ Włączyć tryb tylko dla 

obserwatorów 

➢ Włączyć tryb Uniquechat  

➢ Właczyć tryb powolny  

➢ Właczyć tryb tylko dla 

subskrybentów 

➢ Właczyć tryb tylko 

emotikon 
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moderatora 

➢ Wymagać weryfikacji 

poprzez pocztę e-mail 

czatujących 

➢ Wyłączyć linki na czacie 

➢ Wyczyścić czat 

➢ Sprawdzić szczegółowe 

informacje na temat 

każdego użytkownika 

 

Ze względu na mało skuteczne rozwiązania techniczne, cyberprzemoc może zostać ograniczona poprzez 

podjęcie działań względem zachowania sprawców oraz świadków. Według teorii planowanego 

zachowania25, intencja człowieka do wykonania określonego zachowania jest najlepszym wskaźnikiem 

przewidującym rzeczywiste zachowanie. Z kolei intencja behawioralna może być przewidywana w oparciu o 

trzy koncepcje:: (1) stosunek osoby do zachowania, (2) norma subiektywna, czyli postrzeganie przez daną 

osobę co istotne osoby (istotni inni) myślą o danym zachowaniu oraz (3) postrzegana kontrola 

behawioralna, czyli postrzegana łatwość bądź trudność wykonania danego zachowania. Tym samym 

negatywne nastawienie i normy subiektywne wobec cyberprzemocy skutkują niższymi intencjami do 

podejmowania tego typu działań. Wyjaśniając uczniom konsekwencje cyberprzemocy, możemy zmienić ich 

nastawienie do tego zjawiska. Inni badacze26 wskazywali natomiast na znaczenie wzbudzania empatii 

wobec ofiar cyberprzemocy, co powinno skłonić dzieci do przyjmowania bardziej negatywnej postawy 

wobec nękania. Co więcej, wskazano, że dzieci będą bardziej skłonne do podjęcia działań, gdy będą 

świadome: 

➢ znaczenia interwencji (wpływanie na ich postawę); 

➢ postaw rówieśników, którzy uważają interweniowanie za istotne (normy subiektywne); 

➢ zdobycia wiedzy o tym, jak mogą interweniować (zwiększanie postrzeganej kontroli behawioralnej). 

W styczniu 2017 roku w Parlamencie Europejskim został przedstawiony drugi raport na temat nękania 

opracowany przez sieć ekspertów NESET (Network of Experts in Social Sciences of Education Training, 

utworzona przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury). Raport zawiera obszerny 

przegląd programów przeciwdziałania nękaniu, szkolnej I rządowej polityki w tym zakresie. W dokumecnie 

zostały podkreślone niektóre z kluczowych cech udanych interwencji. Najskuteczniejszymi elementami 

programu związanymi ze zmniejszeniem zjawiska nękania są:  

1. Szkolenia i spotkania rodziców 

2. Podejście spiralne w programach nauczania (tj. Wielokrotne przedstawianie w całym programie 

nauczania kluczowych pojęć, ale z pogłębiającymi się warstwami złożoności lub w różnych 

 
25 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. 
 
26 Vlaanderen, A., Bevelander, K. E., & Kleemans, M. (2020). Empowering digital citizenship: An anti-cyberbullying intervention to increase children's intentions to intervene 

on behalf of the victim. Computers in Human Behavior, 112, 106459. 
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zastosowaniach) o wystarczająco długim okresie wpływania na społeczno-emocjonalne 

umiejętności młodych ludzi 

3. Szkolenie nauczycieli, zwłaszcza w zakresie nauczania umiejętności społeczno-emocjonalnych oraz 

radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi 

4. Ulepszony nadzór and placami zabaw 

5. Filmy o konsekwencjach znęcania się 

6. Metody dyscyplinarne (które nie sprowadzają się do podejścia karnego lub zerowej tolerancji) 

7. Współpraca między ekspertami i szkołami, wsparcie dla rodziców 

8. Wprowadzenie odpowiedniego zarządzania klasą i właściwych zasad 

9. Kwestionowanie kultury przemocy I promowanie kultury współpracy, w tym zwracanie szczególnej 

uwagi na dyskryminujące praktyki ze względu na płeć przez całą szkołę. 

II - Płeć i seksizm 

A - Definicje 

Przede wszystkim ważne jest różne znaczenie słowa „płeć”. Słowo to jest stosowane często zamiennie (ang. 

sex, gender). Z jednej strony płeć odnosi się do zestawu cech biologicznych przy urodzeniu (chromosomy, 

ekspresja genów, poziom i funkcja hormonów oraz anatomia rozrodczo-płciowa). Z drugiej strony płeć jest 

zwykle klasyfikowana jako kobieta lub mężczyzna, ale istnieją różnice w atrybutach biologicznych, które 

składają się na płeć i jak te atrybuty są wyrażane. Z drugiej strony płeć odnosi się do społecznie 

konstruowanych ról, zachowań, ekspresji i tożsamości dziewcząt, chłopców oraz osób zróżnicowanych pod 

względem płci (jako osób transpłciowych i tych, które nie identyfikują się jako ani mężczyźni, ani kobiety). 

Wpływa na to, jak ludzie postrzegają siebie i siebie nawzajem. Tożsamość płciowa nie ogranicza się do 

systemu binarnego (dziewczyna/kobieta, chłopak/mężczyzna) ani nie jest statyczna; istnieje w kontinuum i 

może zmieniać się w czasie. Istnieje znaczna różnorodność w sposobie, w jaki jednostki i grupy rozumieją, 

doświadczają i wyrażają płeć poprzez przyjmowane role, stawiane im oczekiwania, relacje z innymi i 

złożone sposoby instytucjonalizacji płci w społeczeństwie27. 

Seksizm definiuje się jako „postawy, przekonania i zachowania jednostki oraz praktyki organizacyjne, 

instytucjonalne i kulturowe, które albo odzwierciedlają negatywną ocenę jednostek ze względu na ich płeć, 

albo wspierają nierówny status kobiet i mężczyzn” 28. Opiera się na postawach, stereotypach i praktykach 

kulturowych, które promują przekonanie, że kobiety są mniej kompetentne i mniej zasługują na władzę i 

status niż mężczyźni. Seksizm jest powszechny w dzisiejszym społeczeństwie, zarówno offline, jak i online, i 

stanowi zagrożenie dla społecznej równości płci. 

 
27 Canadian Institutes of Health Research, (2020). What is gender? What is sex? 

28 Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. 
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Seksizm29  występuje w dwóch formach: wrogiej i życzliwej. Podczas gdy wrogi seksizm charakteryzuje się 

wyraźnie negatywnym nastawieniem, życzliwy seksizm jest subtelniejszy. Wrogi seksizm jest zły i wyraża 

jednoznacznie negatywny punkt widzenia. Z drugiej strony, życzliwy seksizm jest często maskowany jako 

komplement. Do tego dochodzi podziw dla stereotypowej roli kobiet jako matek, córek i żon, stawiających 

kobiety na piedestale, ale wzmacniających ich podporządkowanie. Chociaż przekonania te mogą być 

postrzegane jako subiektywnie czułe, są one protekcjonalne, ponieważ kobiety są postrzegane jako słabe i 

niekompetentne. W konsekwencji życzliwa ideologia seksistowska wzmacnia różnice władzy między 

kobietami a mężczyznami. Na przykład życzliwe usprawiedliwienia seksistowskie zwiększają akceptację 

przez kobiety aktów dyskryminacji30. Co więcej, w odniesieniu do rażąco wrogiego seksizmu, narażenie na 

życzliwy seksizm zwiększa zadowolenie kobiet z systemu społecznego31 i podważa udział kobiet w 

zbiorowych działaniach na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety i mężczyźni 

popierają seksistowskie przekonania, ponieważ nie są świadomi rozpowszechnienia różnych rodzajów 

seksizmu w ich życiu osobistym, ale kiedy kobiety są zachęcane do zwracania uwagi na seksizm, wykazują 

silniejsze odrzucenie seksizmu. W przeciwieństwie do mężczyzn, zwracanie uwagi na seksizm nie miało 

takich skutków. Poparcie mężczyzn dla seksistowskich przekonań można zmniejszyć, jeśli zachęca się do 

zwracania uwagi na seksizm i empatię emocjonalną wobec ofiar dyskryminacji. 

 

B - Socjalizacja roli płci  

Dzieci uczą się wcześnie, co to znaczy być chłopcem lub dziewczynką w naszym społeczeństwie, poprzez 

niezliczoną ilość zajęć, możliwości, zachęty, zniechęcenia, sugestii, jawnego zachowania, ukrytego 

zachowania i różnych form przewodnictwa: w ten sposób dzieci doświadczają procesu socjalizacji roli płci. 

 
29 Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of personality and social psychology, 70(3), 491. 
 
30 Moya, M., Glick, P., Expósito, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). It's for your own good: Benevolent sexism and women's reactions to protectively justified restrictions. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1421-1434. 

31 Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: consequences for specific and diffuse forms of system 

justification. Journal of personality and social psychology, 88(3), 498. 
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Płeć odnosi się do cech biologicznych przy urodzeniu, kiedy nabywane są role 
płciowe.

Seksizm definiuje się jako „postawy, przekonania i zachowania jednostki oraz 
praktyki organizacyjne, instytucjonalne i kulturowe, które albo odzwierciedlają 
negatywną ocenę jednostek ze względu na ich płeć, albo wspierają nierówny 
status kobiet i mężczyzn”.

Seksizm występuje w dwóch formach:
- Wrogi seksizm: wyraźnie negatywne nastawienie.
- Życzliwy seksizm: kobiety są postrzegane przez swoją stereotypową rolę (matki, 
żony) i stawianie na piedestale, wzmacniając ich podporządkowanie (postrzegane 
jako słabe i niekompetentne).
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Socjalizacja w jej najszerszym znaczeniu zapoznaje dzieci z wartościami społecznymi oraz przykładami 

zachowań akceptowalnych społecznie i ról dla ich płci32. 

Zgodnie z teorią zróżnicowanej socjalizacji ludzie nabywają różne tożsamości płciowe, obejmujące style 

poznawcze, emocjonalne, postawy i zachowania oraz stereotypowe reguły zachowania przypisane do 

każdej płci. Ta socjalizacja wpływa na związki i pary, ponieważ dowiadujemy się, co oznacza zakochiwanie 

się, jakie uczucia są odpowiednie, jak powinien wyglądać związek i jak powinniśmy się w nim zachowywać33. 

Dlatego, jak twierdzą ci autorzy, jeśli tożsamość płciowa jest konstruowana w sposób seksistowski, 

młodzież może identyfikować się z problemami tradycyjnie kojarzonymi ze stereotypami mężczyzn i kobiet 

– biernością, zależnością i uległością w przypadku kobiet oraz kontrolą, twardością oraz stosowaniem 

przemocy w przypadku mężczyzn. 

 

C - Błędne wyobrażenia 

Na ludzi często negatywny wpływ wywiera nieprecyzyjne postrzeganie tego, jak zachowują się lub myślą 

inni członkowie ich grupy społecznej34. Podejmując decyzje dotyczące swojego zachowania, ludzie 

świadomie lub nieświadomie biorą pod uwagę to, co wydaje się robić „większość ludzi” na tej samej pozycji 

społecznej. Dlatego korygowanie błędnych wyobrażeń na temat postaw rówieśników powinno zmniejszyć 

prawdopodobieństwo angażowania się w problematyczne zachowania. Istnieją dwa powszechne typy 

błędnych wyobrażeń na temat norm społecznych: 

➢ Fałszywy konsensus to przekonanie, że ktoś jest w większości, podczas gdy w rzeczywistości jest w 

mniejszości35.  

➢ Pluralistyczna ignorancja skłania ludzi do uczestniczenia w zachowaniach, w które ich zdaniem 

angażuje się większość ludzi oraz do tłumienia własnych postaw, które, jak błędnie zakładają, są w 

mniejszości36. 

 
32 Hoffman, L. W. (1977). Changes in family roles, socialization, and sex differences. American Psychologist, 32(8), 644. 

33 Sanchez-Prada, A., Delgado-Alvarez, C., Bosch-Fiol, E., & Ferrer-Perez, V. A. (2021). Implicit and explicit attitudes toward intimate partner violence against women: An 

exploratory study. Journal of interpersonal violence, 36(9-10), 4256-4276. 

34 Fabiano, P. M., Perkins, H. W., Berkowitz, A., Linkenbach, J., & Stark, C. (2003). Engaging men as social justice allies in ending violence against women: Evidence for a 

social norms approach. Journal of American College Health, 52(3), 105-112. 

35 Prinstein, M. J., & Wang, S. S. (2005). False consensus and adolescent peer contagion: Examining discrepancies between perceptions and actual reported levels of 

friends’ deviant and health risk behaviors. Journal of abnormal child psychology, 33(3), 293-306. 
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Rzeczywiście, według Kilmartina i in. 37 (2008) mężczyźni z college'u przeceniają seksizm i postawy poparcia 

gwałtu wśród rówieśników płci męskiej i uważa się, że to zniekształcenie poznawcze tworzy atmosferę, w 

której mężczyźni zmawiają się, aby wspierać toksyczne postawy u tych mężczyzn, którzy mogą być podatni 

na agresję seksualną. Dzięki temu badaniu naukowcy informują młodych mężczyzn o tym uprzedzeniu, aby 

pokazać mężczyznom, że ich koledzy płci męskiej są mniej seksistowscy niż sądzą, a jeśli rzucą im 

wyzwanie, może to przyczynić się do bardziej pozytywnej kultury rówieśniczej. 

Co więcej, drugi rodzaj błędnej percepcji (pluralistyczny) może być faktycznie powiązany z efektem 

przechodnia i tym, w jaki sposób obecność innych przechodniów powoduje zahamowanie, które zniechęca 

do prób interwencji z powodu strachu przed negatywną oceną ze strony innych. Stanowi więc barierę do 

interwencji zarówno w sytuacji cyberprzemocy, jak i seksizmu. 

 

D - Walka z seksizmem 

Gdy chcemy zmienić zachowanie, musimy uważać na reakcję, która odnosi się do stanu motywacji do 

odmowy i odrzucenia informacji bez względu na jej treść czy rzeczywistą prawdziwość38. Interwencja nie 

może się powieść, jeśli jej przekaz wywołuje reakcję, ponieważ może to spowodować przyjęcie lub 

wzmocnienie postawy sprzecznej z przekazem i może zwiększyć opór przed rozważaniem alternatywnych 

perspektyw39. 

Aby uniknąć reaktancji, musimy wzbudzić empatię, gdy mówimy o nierówności płci (lub jakiejkolwiek innej 

cesze, która może prowadzić do nękania). Empatia jest definiowana jako przyjmowanie perspektywy innej 

osoby i wyobrażanie sobie, jak okoliczności tej osoby wpływają na nią40. Wywoływanie empatii wobec celów 

uprzedzeń i dyskryminacji jest cechą wielu skutecznych interwencji mających na celu zmniejszenie uprzedzeń. 

 
36 Prentice, D. A., & Miller, D. T. (1996). Pluralistic ignorance and the perpetuation of social norms by unwitting actors. In Advances in experimental social psychology (Vol. 

28, pp. 161-209). Academic Press. 

37 Kilmartin, C., Smith, T., Green, A., Heinzen, H., Kuchler, M., & Kolar, D. (2008). A real time social norms intervention to reduce male sexism. Sex Roles, 59(3-4), 264-273. 

38 Brehm, J. W. (1993). Control, its loss, and psychological reactance. In Control motivation and social cognition (pp. 3-30). Springer, New York, NY. 

39 Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. 

40 Coke, J. S., Batson, C. D., & McDavis, K. (1978). Empathic mediation of helping: a two-stage model. Journal of personality and social psychology, 36(7), 752. 
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Często negatywnie wpływa na nas niedokładne postrzeganie tego, jak zachowują 
się lub myślą inni członkowie naszej grupy społecznej.

Błędne wyobrażenia na temat norm społecznych:
- Fałszywy konsensus to przekonanie, że ktoś jest w większości, podczas gdy w 
rzeczywistości jest w mniejszości.
- Pluralistyczna ignorancja skłania ludzi do uczestniczenia w zachowaniach, w 
które ich zdaniem angażuje się większość ludzi oraz do tłumienia własnych 
postaw, które, jak błędnie zakładają, są w mniejszości.
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Podążając za tymi elementami, Cundiff i in. 41 (2014) ustanowili eksperymentalne uczenie się w celu 

zmniejszenia poparcia dla seksizmu, a następnie stworzono warsztaty na temat symulacji równości płci 

(WAGES), aby zademonstrować skumulowany efekt powszechnych i pozornie nieznacznych doświadczeń 

uprzedzeń i dyskryminacji doświadczanych przez kobiety w miejscu pracy. Podczas gry ludzie doświadczają 

wpływu uprzedzeń związanych z płcią na rozwój osobisty. Dyskusja kończy się rozważeniem działań, które 

można podjąć na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym, aby przeciwdziałać działaniu nieświadomych 

uprzedzeń płciowych. Metoda ta, dostarczania informacji o uprzedzeniach ze względu na płeć, sprzyja empatii 

i przyjęciu wielu perspektyw, a informacje są przyswajane w sposób, który jest mniej prawdopodobny, aby 

wywołać reakcję. WAGES wykorzystuje również grę do prezentowania wiedzy w zajmującej formie. Co ważne, 

sugeruje się wykorzystanie rozrywki podczas edukacji w celu zmniejszenia reaktancji. 

 

III - Cyberseksizm 

A - Definicje 

Jak wspomniano wcześniej, istnieją różne rodzaje cyberprzemocy, a jednym z nich jest nękanie w Internecie (tj. 

wielokrotne wysyłanie niechcianych wiadomości, w tym wiadomości z groźbami, do osoby lub grupy). Przyczyn 

nękania lub nękania w Internecie może być wiele, ale ponieważ wiadomo, że kobiety mają większą skłonność do 

nękania ze względu na rolę, jaką pełnią w społeczeństwie, to są również podatne na nękanie w Internecie. Tak 

więc nękanie w Internecie z powodu przekonań seksistowskich określane jest mianem cyberseksizmu. 

Poza tym kobiety mogą doświadczać regularnego seksizmu w Internecie, który jest również uważany za 

cyberseksizm. Można tego doświadczyć w sieciach społecznościowych, ale także w grach wideo. Rzeczywiście, 

gry wideo są tradycyjnie postrzegane jako męska przestrzeń: sam przemysł gier wideo stał się bardzo 

niezrównoważony, z kobietami projektantkami, programistami i producentami niedoreprezentowanymi w 

społeczności gier wideo42. W rezultacie kobiety są cztery razy bardziej narażone na nękanie w sieci niż 

mężczyźni43. Co więcej, kiedy kobiety są przedstawiane w grach wideo, często są przedstawiane w stereotypowy 

sposób, aby spodobać się mężczyznom (np. krucha księżniczka, którą trzeba uratować, lub zseksualizowany 

wojownik). W tym ostatnim przypadku seksualizację kobiet w sieci można uznać za życzliwy seksizm, czyli 
 

41 Cundiff, J. L., Zawadzki, M. J., Danube, C. L., & Shields, S. A. (2014). Using experiential learning to increase the recognition of everyday sexism as harmful: The WAGES 
intervention. Journal of Social Issues, 70(4), 703-721. 
42 Williams, D., Martins, N., Consalvo, M., & Ivory, J. D. (2009). The virtual census: Representations of gender, race and age in video games. New Media & Society, 11(5), 
815-834. 
43 2016, The Dark Side of Gaming - The Females Fighting Back, BBC Three. 
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Uważaj na reaktancję, która odnosi się do stanu motywacji do odmowy i 
odrzucenia informacji niezależnie od jej treści lub rzeczywistej prawdziwości.

Aby uniknąć reaktancji:
- Wydobądź empatię (przyjmowanie perspektywy innej osoby i wyobrażanie 
sobie, jak okoliczności tej osoby wpływają na nią).
- Wykorzystanie rozrywki podczas edukacji.
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seksizm przebrany za komplement. Oczywiście wrogi seksizm (wyraźnie negatywne nastawienie ze względu na 

płeć) ma miejsce również w Internecie, przybierając formę nękania, jak wspomniano wcześniej, lub oczerniania i 

wykluczania, które są różnymi rodzajami cyberprzemocy. Rzeczywiście, podobnie jak ogólna sytuacja z 

cyberprzemocą, cyberseksizm może przybierać różne formy, w tym obraźliwe wyzwiska, celowe zawstydzenie, 

groźby fizyczne, ciągłe nękanie, prześladowanie i molestowanie seksualne oraz niedobrowolne dzielenie się 

intymnymi obrazami (znane również jako porno zemsty) 44. 

Podsumowując, połączenie seksizmu i cyberprzemocy prowadzi do cyberseksizmu. 

B - Walka z cyberseksizmem 

Ponieważ cyberseksizm rodzi się z połączenia cyberprzemocy i seksizmu, możemy założyć, że sposób walki 

z cyberseksizmem będzie skrzyżowaniem tego, jak walczyć z cyberprzemocą i jak walczyć z seksizmem. 

Kluczowymi elementami tutaj byłyby wtedy: 

➢ Szkolenia/spotkania rodziców 

➢ Szkolenie nauczycieli, zwłaszcza w zakresie nauczania umiejętności społeczno-emocjonalnych i 

radzenia sobie z konfliktami 

➢ Filmy o konsekwencjach (cyber)przemocy i seksizmu 

➢ Wspólna praca grupowa między profesjonalistami, apele szkolne, wsparcie rodziców 

➢ Odpowiednie zarządzanie klasą i zasady 

➢ Cała szkoła, która rzuca wyzwanie kulturze przemocy i seksizmu oraz promuje kulturę współpracy, 

w tym zwracanie uwagi na płeć i mechanizmy dyskryminacji 

➢ Szczególna uwaga na reakcję poprzez wywoływanie empatii (przyjmowanie perspektywy innej 

osoby i wyobrażanie sobie, jak okoliczności tej osoby na nią wpływają) i sprzyjanie korzystaniu z 

rozrywki podczas edukacji. 

Patrząc z szerszej perspektywy, w skali europejskiej i światowej, temat cyberseksizmu zyskuje ostatnio 

coraz większe zainteresowanie. Na przykład Rada Europy włączyła kwestię przemocy ze względu na płeć w 

Internecie do swojej strategii na rzecz równości płci, mając na celu zwalczanie jej różnych form (mowy 

nienawiści, gróźb o charakterze seksualnym, rozpowszechniania stereotypów...) 45. Na całym świecie 

przywódcy G7 uwzględnili również cyberseksizm w swojej deklaracji o równości płci, stwierdzając, że 

„zwrócą uwagę na przemoc seksualną i ze względu na płeć, nadużycia i nękanie w kontekście cyfrowym”  46. 

Mówiąc dokładniej, uznając, że „przemocy w Internecie nie można oddzielić od innych rodzajów przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt” oraz że „przemoc, nękanie i wykorzystywanie kobiet i dziewcząt w Internecie 
 

44
 Gender equality commission, 2019, Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, Annual Report 2019. 

 
45 Council of Europe, 2018, Council of Europe Gender Equality Strategy 2019-2023. 

 
46 G7 Ministers, 2019, Declaration on Gender Equality, Paris. 

 



 

2
5

 

stanowi alarmujące zjawisko o zasięgu globalnym”, zobowiązali się do „zakończenia wszelkich form 

przemocy ze względu na płeć i dążenie do przyszłości, w której te same prawa i podstawowe wolności, które 

ludzie mają poza Internetem, są również chronione online”. 

Mimo to, chociaż dostrzeżono wagę wyzwania, w rzeczywistości dokonuje się niewielki postęp. W swoim 

przeglądzie literatury Faith i Fraser47 (2018) stwierdzili, że kluczem do walki z cyberprzemocą i 

cyberseksizmem w przyszłości będzie poprawa egzekwowania istniejących przepisów lub 

międzynarodowych wytycznych oraz zwiększenie skuteczności programów zapobiegawczych poprzez 

kontekstualizowanie działań i monitorowanie ich wpływu. 

We Francji, na poziomie krajowym, Wysoka Rada ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (HCE) chce podkreślić 

nierówności w Internecie, a w szczególności kontinuum między przemocą, jakiej doświadczają kobiety w 

świecie rzeczywistym, a także w świecie wirtualnym. W związku z tym HCE przedłożył rządowi 

francuskiemu raport na temat przemocy w Internecie wobec kobiet w celu rozpoczęcia ogólnokrajowej 

kampanii informacyjnej i zapewnienia wsparcia finansowego stowarzyszeniom wspierającym ofiary. 

Ponadto HCE liczy na zaostrzenie przepisów, ponieważ na razie ustawa o Rzeczypospolitej cyfrowej 

wprowadza jedynie modyfikację kodeksu karnego, tłumiąc udostępnianie bez zgody jakichkolwiek obrazów 

lub słów o charakterze seksualnym. W oczekiwaniu na bardziej przymusowe prawo powstała platforma 

„Stop cyberseksizmowi” stworzona w 2017 r. w celu podnoszenia świadomości i informowania młodych 

użytkowników Internetu o seksistowskim i brutalnym zachowaniu w sieci. Ta strona jest wynikiem 

kilkuletniej pracy prowadzonej przez Regionalne Obserwatorium Przemocy Wobec Kobiet (ORVF, w języku 

francuskim) przy Centrum Hubertine Auclert od 2013 roku. Umieszczona w Internecie przy wsparciu 

francuskiego Ministerstwa Edukacji platforma „Stop cyberseksizmowi” jest skierowana przede wszystkim 

do młodych odbiorców. Pierwsza część poświęcona jest rozszyfrowaniu cyberseksizmu, druga oferuje 

narzędzia do działania (przeznaczone dla otoczenia ofiar), a trzecia część przeznaczona jest dla 

profesjonalistów zajmujących się zapobieganiem tego rodzaju przemocy. 

 

  

 
47 Faith, B. and Fraser, E. (2018) What Works to Prevent Cyber Violence against Women and Girls?, VAWG Helpdesk Research Report 212, VAWG Helpdesk. 

Do 
zapamiętania 
o 
cyberseksizm
ie:

Spotkanie seksizmu i cyberprzemocy prowadzi do cyberseksizmu. Można więc 
założyć, że sposób walki z cyberseksizmem będzie skrzyżowaniem tego, jak walczyć 
z cyberprzemocą i jak walczyć z seksizmem.

Temat cyberseksizmu cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Mimo 
to, chociaż dostrzeżono wagę wyzwania, w rzeczywistości dokonuje się niewielki 
postęp. Dlatego mamy skromną nadzieję, że dzięki tej poważnej grze przyczynimy 
się do walki z cyberseksizmem.
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Rysunek 1: Odsetek rodziców zgłaszających, gdy ich dziecko padło ofiarą cyberprzemocy. 

Międzynarodowe badanie IPSOS - 2018 

 
 

 

Rysunek 2: Lokalizacje, w których dzieci zgłosiły przypadki znęcania się
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Załącznik 2: Tabela klasyfikacji komentarzy wraz z syntetycznymi 

wyjaśnieniami 

Komentarze w mini grze 1 

 
Komentarz 

 
Klasyfikacja 

 
Uwagi 

Jesteś głupi czy niedorozwinięty Zły/agresywny Atak na inteligencję i oczernianie osób 
niepełnosprawnych 

Jesteś małpą! Zły/agresywny Rasistowski gdy skierowany do osób innego 
pochodzenia etnicznego 

Jesteś ślepy jak nietoperz! Zły/agresywny Oczernianie osób niepełnosprawnych 

Powinieneś zrzucić wagę! Zły/agresywny Atak na osoby z nadwagą 

Wracaj do swojej dżungli Zły/agresywny Komentarz rasistowski 

Dwaj faceci razem odrażają 
mnie… 

Zły/agresywny Komentarz homofobiczny 

Wkręciłem cię!" Zły/agresywny Wkręcanie lub oszukanie przyjaciela to 
obecnie trend wśród nastolatków, ale może 
być formą nękania, jeśli się powtórzą 

Co ty Chińczyk jesteś, że masz ryż 
na obiad? 

Zły/agresywny Atak na osoby azjatyckiego pochodzenia 

Wcinasz nuggestsy na obiad?? Zły/agresywny Rasistowska wersja względem osób 
czarnoskórych 

To twój trzeci czy czwarty 
deser….? 

Zły/agresywny Atak na osoby z nadwagą 

Jesteś taki brzydki Zły/agresywny Atak ze względu na wygląd fizyczny 

Wyglądasz jak wieloryb Zły/agresywny Atak na osoby z nadwagą 

Wracaj do swojego kraju!" Zły/agresywny Komentarz rasistowski 

Jesteś przegrywem Zły/agresywny Komentarze często widywane w grach online 

Na pewno oszukiwałeś! Zły/agresywny Komentarze często widywane w grach online 

Rób co ci karzę! Zły/agresywny Autorytarny komentarz 

Jesteś słaby Zły/agresywny Oczernienie 

Zostaw jakieś jedzenie dla 
innych! 

Zły/agresywny Atak na osoby z nadwagą 

Nie chcemy z tobą rozmawiać! Zły/agresywny Wykluczenie 

Idź sobie! Zły/agresywny Wykluczenie 

Jesteś niczym Zły/agresywny Oczernienie 

Nie jesteś ważny Zły/agresywny Oczernienie 

Nie wracaj do szkoły Zły/agresywny Wykluczenie 

Nie chcemy ciebie! Zły/agresywny Wykluczenie 

To nie jest twoje miejsce! Zły/agresywny Wykluczenie 

Ale z ciebie beksa! Zły/agresywny Oczernienie 

Nie lubię ciebie/jej Zły/agresywny Wykluczenie 

Powinieneś schować swoją twarz Zły/agresywny Atak ze względu na wygląd fizyczny 

- 

Jesteś świetny, powinieneś 
streamować! 

Dobry/nieszkodliwy  

Świetne, kocham to! Dobry/nieszkodliwy  

Bądź silny! Dobry/nieszkodliwy  

Świetnie nam poszło! Dobry/nieszkodliwy  
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Rozmowa z tobą to była 
przyjemność 

Dobry/nieszkodliwy  

Jesteś taki łatwy do zrozumienia Dobry/nieszkodliwy  

Świetny avatar Dobry/nieszkodliwy  

Tworzymy świetną drużynę! Dobry/nieszkodliwy  

Zróbmy to jeszcze raz następnym 
razem 

Dobry/nieszkodliwy  

Robisz się coraz lepszy w tej grze Dobry/nieszkodliwy  

Chcesz mnie dodać jako 
przyjaciela? 

Dobry/nieszkodliwy Ten rodzaj komentarza sam w sobie nie jest 
negatywny, ale może wywołać dyskusję na 
temat nękania, jeśli zostanie wielokrotnie 
wysłany 

Bardzo przepraszam… Dobry/nieszkodliwy  

Czy możesz mi pomóc? Dobry/nieszkodliwy  

Jesteś taki waleczny! Dobry/nieszkodliwy  

Świetnie wyglądasz! Dobry/nieszkodliwy  

Imponujące! Dobry/nieszkodliwy  

Dobra gra! Dobry/nieszkodliwy  

Inspirujesz mnie Dobry/nieszkodliwy  

Dziękuję za świetny filmik Dobry/nieszkodliwy  

Niesamowicie! Dobry/nieszkodliwy  

Wyślij mi wiadomość Dobry/nieszkodliwy Znaczenie „wyślij mi wiadomość”, samo w 
sobie nie jest negatywne, ale może wywołać 
dyskusję na temat nękania, jeśli zostanie 
wielokrotnie wysłane 

Uwielbiam twoją muzykę Dobry/nieszkodliwy  

Ładnie! Dobry/nieszkodliwy  

Świetnie! Dobry/nieszkodliwy  

Nie słuchaj ich! Dobry/nieszkodliwy  

Tak trzymaj! Dobry/nieszkodliwy  

 

Komentarze w mini grze 2 

 
Komentarz 

 
Klasyfikacja Uwagi 

Idź pobawić się ze swoimi 
lalkami 

seksizm Cyberseksistowskie komentarze w grach 
wideo 

Jesteś umalowana jak klaun! seksizm Atak ze względu na wygląd fizyczny 

Wracaj do kuchni seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych oczekuje 
się, że kobieta umie gotować. Komentarze 
widziane w grach online 

Ona jest taka brzydka… seksizm Atak ze względu na wygląd fizyczny. 
Przekonanie, że kobiety muszą spełniać 
społeczne standardy piękna 

Jesteś za słaba, by uprawiać 
sport 

seksizm Zgodnie ze stereotypami płci chłopcy są lepsi 
w sporcie niż dziewczęta 

Nie bądź mięczakiem, nie bądź 
cipą 

seksizm Kiedy mężczyzna jest postrzegany jako 
„słaby”, opisuje się go słowami 
pejoratywnymi, często odnoszącymi się do 
kobiecych narządów płciowych 

Drag Queens to dziwadła seksizm Wykluczenie na podstawie socjalizacji ról 
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płciowych 

Wyślij mi nagą fotkę albo cię 
zostawię 

seksizm Zjawisko “revenge porn” (pornografii z 
zemsty) związane jest zarówno z 
cyberseksizmem, jak i cybernękaniem 

Masz okres czy co?! seksizm Kiedy dziewczyna jest postrzegana jako zbyt 
agresywna lub zła, ludzie odnoszą się do 
okresu jako racjonalnego wyjaśnienia 

Lepiej zrób sobie paznokcie seksizm Zgodnie ze stereotypami płci, dziewczyny 
muszą skupić się na swoim wyglądzie, aby być 
postrzegane jako ładne 

Idź się ogolić! seksizm Zgodnie ze stereotypami płci, dziewczyny 
muszą skupić się na swoim wyglądzie, aby być 
postrzegane jako atrakcyjne 

Chłopcy nie płaczą! seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych od 
mężczyzny oczekuje się, że nie będzie płakał 

Nie jesteś prawdziwym 
mężczyzną 

seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płci, mężczyźni 
muszą zachowywać się w określony (męski) 
sposób, aby być uznanym za mężczyznę 

To takie gejowskie seksizm Komentarz homofobiczny 

To robota dla mężczyzn seksizm Stereotypy płciowe 

Dziewczyny nie są tu mile 
widziane 

seksizm Wykluczenie 

Różowy jest dla dziewczyn seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych niektóre 
kolory przypisuje się dziewczętom (różowy) 
lub chłopcom (niebieski) 

To taka babska rzecz! seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych istnieją 
zajęcia przypisane dziewczętom lub chłopcom 

To zbyt ryzykowne dla 
dziewczyn! 

seksizm Zgodnie ze stereotypami dotyczącymi płci 
dziewczynki nie powinny robić rzeczy 
ryzykownych 

Nie jesteś moją matką! seksizm Seksistowskie oczernianie. Sugeruje, że tylko 
matki są odpowiedzialne za edukację dzieci. 

Przestań zachowywać się jak 
chłopak! 

seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych istnieją 
zachowania przypisane chłopcom. 
Dziewczęta są sankcjonowane społecznie, 
jeśli zachowują się w ten sposób 

Przestań zachowywać się jak 
dziewczyna! 

seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych istnieją 
zachowania przypisane dziewczętom. Chłopcy 
są społecznie sankcjonowani, jeśli zachowują 
się w ten sposób 

Idź ogarnąć dom, dziewczyno seksizm Zgodnie ze stereotypami dotyczącymi płci 
kobiety lepiej sprzątają i wychowują dzieci niż 
mężczyźni 

Jestem zła, że jesteś taki 
sentymentalny 

seksizm Zgodnie z socjalizacją ról płciowych 
dziewczętom przypisuje się takie zachowania, 
jak wyrażanie emocji 

Jaki bałagan! To oczywiste, że jesteś 
chłopcem 

seksizm Zgodnie ze stereotypami płci chłopcy nie są 
zorganizowani i nie lubią sprzątać swojego 
pokoju/domu 

Ubrałaś krótką sukienkę, żeby 
uwodzić 

seksizm Istnieje przekonanie, że ubieranie kobiet ma 
na celu uwodzenie innych 

Chłopcy interesują się tylko 
samochodami 

seksizm Zgodnie ze stereotypami dotyczącymi płci, 
mężczyźni lubią samochody i taki wizerunek 
jest szeroko rozpowszechniony w reklamie i 
marketingu 

Nie bluźnij, jesteś dziewczyną seksizm Zgodnie ze stereotypami płci, używanie 
wulgarnych słów nie przystoi kobiecie, 
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ponieważ oczekuje się od dziewczynek, że 
będą kontrolować swoje zachowania 

Nie bądź agresywna jak facet seksizm Zgodnie ze stereotypami dotyczącymi płci 
bycie agresywnym nie przystoi kobiecie, 
ponieważ oczekuje się od dziewcząt 
kontrolowania swojego zachowania 

Bądź mężczyzną I kontroluj emocje! seksizm Zgodnie ze stereotypami płci od chłopców 
oczekuje się, że zachowają emocje dla siebie 

Dziewczyny są delikatne i wrażliwe seksizm Stereotypy płciowe 

To robota dla kobiet seksizm Stereotypy płciowe 

- 

Ładne spodnie! Dobry/nieszkodliwy Nie wszystkie komentarze na temat wyglądu 
fizycznego są seksistowskie, jeśli są uprzejme 
i szczere 

Jaka piękna sukienka! Dobry/nieszkodliwy Nie wszystkie komentarze na temat wyglądu 
fizycznego są seksistowskie, jeśli są uprzejme 
i szczere 

Masz to dziewczyno! Dobry/nieszkodliwy Zachęcający komentarz, aby pomóc 
dziewczętom i kobietom uwierzyć w ich 
mocne strony 

Siła dziewczyn! Dobry/nieszkodliwy Zachęcający komentarz, aby pomóc 
dziewczętom i kobietom uwierzyć w ich 
mocne strony 

Tak trzymaj, dziewczyno Dobry/nieszkodliwy Zachęcający komentarz, aby pomóc 
dziewczętom i kobietom uwierzyć w ich 
mocne strony 

Naprawdę przekroczyłeś swoje 
granice! 

Dobry/nieszkodliwy Skupienie na osiągniętych wysiłkach i pracy, 
niekoniecznie na wyniku – ważne zarówno 
dla dziewcząt, jak i chłopców – pomaga 
zachęcić do wytrwałości 

Walcz o swoje prawa! Dobry/nieszkodliwy  

Twoja opinia liczy się tak samo jak 
jego 

Dobry/nieszkodliwy Zachęcanie dziewcząt do wyrażania opinii 

Jej argumenty zaimponowały mi! Dobry/nieszkodliwy Koncentrowanie się na treści przemówienia, 
a nie na osobie, która je wypowiedziała 

Jesteś naprawdę utalnetowana Dobry/nieszkodliwy Koncentrowanie się na umiejętnościach 
osoby 

Jesteś taką wojowniczką! Dobry/nieszkodliwy  

Jestem wolna będąc sobą! Dobry/nieszkodliwy Oddanie głosu każdemu, bez względu na 
wygląd i tożsamość płciową 

Jesteśmy tak dopasowani! Dobry/nieszkodliwy Koncentrowanie się na komplementarności 
między różnymi ludźmi 

Ona jest taka pracowita! Dobry/nieszkodliwy Koncentrowanie się na wykonanej pracy, 
waloryzacja wysiłków 

Ona jest taka silna! Dobry/nieszkodliwy Koncentrowanie się na sile psychicznej i 
odporności osoby 

Bądź silny! Dobry/nieszkodliwy  

Ładny avatar! Dobry/nieszkodliwy  

Zróbmy to razem następnym 
razem 

Dobry/nieszkodliwy  

Chcesz mnie dodac do grona 
przyjaciół? 

Dobry/nieszkodliwy Ten rodzaj komentarza sam w sobie nie jest 
negatywny, ale może wywołać dyskusję na 
temat nękania, jeśli zostanie wielokrotnie 
wysłany 

Bardzo przepraszam… Dobry/nieszkodliwy  
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Czy możesz mi pomóc? Dobry/nieszkodliwy  

Świetnie wyglądasz! Dobry/nieszkodliwy  

Imponująco! Dobry/nieszkodliwy  

Inspirujesz mnie Dobry/nieszkodliwy  

Wyślij mi wiadomość Dobry/nieszkodliwy Znaczenie „wyślij mi wiadomość”, samo w 
sobie nie jest negatywne, ale może wywołać 
dyskusję na temat nękania, jeśli zostanie 
wielokrotnie wysłane 

Uwielbiam twoją muzykę Dobry/nieszkodliwy  

Nie słuchaj ich! Dobry/nieszkodliwy  

Tak trzymaj! Dobry/nieszkodliwy  
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Załącznik 3: Numery telefonów przeciwdziałające nękaniu w krajach 

partnerskich 

Belgia 

 

 Francja 

 

 

 

Niemcy 

 

Irlandia 

1800 666 666 

 

Niderlandy 

https://www.stoppestennu.nl/ - STOP PESTEN NU 

https://www.zapp.nl/programmas/tegenpesten - ZAPP tegen Pesten 

https://www.kindertelefoon.nl  - de Kindertelefoon 

 

Polska 

800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   - www.116111.pl 

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  -
 www.800100100.pl  

 

Portugalia 

  

https://www.stoppestennu.nl/
https://www.zapp.nl/programmas/tegenpesten
https://www.kindertelefoon.nl/
http://www.116111.pl/
http://www.800100100.pl/
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Partnerzy 

NGOs 

Uniwe 


