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Jeśli zauważysz Prawo jest po
Twojej stronie

ponieważ  
 bullying jest

przestępstwem

( C Y B E R ) B U L L Y I N G

RAZEM PRZECIWKO

 

NIE jesteś Sam

POPROŚ O POMOC

Niniejszy dokument odzwierciedla jedynie poglądy autorów i
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w nim zawartych.

BULLYING

Pomóż naszej szkole stać się

SZKOŁĄ 

POINFORMUJ
DOROSŁEGO

ODIZOLUJ OD

SPRAWCY

ZDARZENIA 

 

POWIEDZ IM ABY 
TRZYMALI SIĘ Z

DALEKA
NIKT NIE

ZASŁUGUJE NA 
 PRZEMOC. 

BĄDŹ
UPRZJMY

DLA OFIARY
bullyingu
POKAŻ IM

ŻE 
 SIĘ O NIĄ

TROSZCZYSZ

NIE TRAKTUJ
SWOICH KOLEGÓW
W TAKI SPOSÓB W

JAKI SAM NIE
CHCIAŁBYŚ BYĆ
TRAKTOWANY

PRZECIWSTAW
SIĘ 

POINFORMUJ 
SWOJEGO

NAUCZYCIELA

Zadzwoń na infolinię

Skontaktuj się z policją!
Pomogą Tobie!

OD PRZEMOCY!WOLNĄ



Nierównowaga sił
Poszkodowana/y jest pozostawiony sam sobie i 
skonfrontowana/y z jednym albo wieloma
agresorami . Istnieje nierównowaga fizycznych,
psychologicznych lub społecznych sił..

Są zazwyczaj silni fizycznie, agresywni,
impulsywni, dominujący, łatwo wpadający w 
zdenerwowanie. Zazwyczaj charakteryzują się
słabymi wynikami w nauce, w szkole.   Częściej
są notowani za używanie narkotyków, spożywanie
alkoholu oraz stosowanie przemocy w dorosłym
życiu.

- jest często smutne lub pogrążone w depresji
- nie chce iść do szkoły
- gubi regularnie pieniądze lub rzeczy osobiste 
- coraz częściej narzeka na ból fizyczny
- cierpi na zaburzenia odżywiania i snu 
- nie spotyka się z kolegami z klasy po zajęciach w
szkole 
 

Zazwyczaj nie mają zasobów żeby właściwie
reagować. Często są nieśmiali i niepewni,  o
niskim poczuciu własnej wartości i niewielkiej
asertywności. Czują, że ich rodzice są
nadopiekuńczy i dają im małe poczucie
niezależności. 

Świadkowie
lub obserwatorzy, często są znajomymi ofiar i
agresorów. W niektórych przypadkach przyglądają
się zdarzeniom bez interweniowania a w
niektórych biorą udział w agresji. Agresorzy
potrzebują zachowania milczenia i współudziału
innych osób do kontynuacji swojego zachowania.

POWTARZALNA WERBALNA, FIZYCZNA

I/ALBO PSYCHOLOGICZNA AGRESJA

CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ

NASTĘPUJĄCYMI  CECHAMI

Intencjonalność

Bezsilność

Doświadczona agresja nie jest jednorazowym,
odizolowanym wydarzeniem i jest adresowana
do konkretnej osoby z zamiarem zrobienia z niej
/niego ofiary.

Pokrzywdzona/y nie jest w stanie znaleźć sam/a
rozwiązania w tej sytuacji.

Powtarzalność

Czas trwania

CYBER

Ofiary

Agresorzy

Rodzaje BULLYINGU

FIZYCZNY

obejmuje bicie, kopanie, podkładanie
nogi, szczypanie, popychanie oraz
niszczenie  własności materialnej.
Fizyczna przemoc powoduje zarówno
krótko jak i długo terminową krzywdę.

RELACYJNY

BULLYING

Napastowanie  odbywa się regularnie.

Napastowanie odbywa się przez pewien czas.
 

dotyczy wyzwisk, obelg, dokuczania, 
 zastraszania, homofobicznych lub rasistowskich
uwag. Ofiary są wybierane na podstawie tego jak
wyglądają, zachowują się. Powszechne jest
znęcanie się werbalne nad dziećmi 
niepełnosprawnymi intelektualnie. 

WERBALNY

Często dużo trudniej jest rozpoznać.
Może odbywać się za plecami osoby
pokrzywdzonej. Jej celem jest
zaszkodzenie społecznej reputacji
i/oraz poniżenie.

Krzywda zamierzona, powtarzająca się

spowodowana poprzez użycie

komputerów, telefonów i innych

urządzeń elektronicznych.

UCZEŃ/ Twoje dziecko

To może oznaczać, że
dziecko doświadcza 

 bullyingu

Przemoc jest karmiona ciszą
ciszą tych, którzy milczą 

ciszą tych, którzy cierpią i  
ciszą tych , którzy widzą ale nie reagują.  




