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                                                                                                                    Załącznik nr 1 

 
European Crime Prevention Award (ECPA) 

Annex I  - new version 2014 
 
 
General information  
(Informacje ogólne) 
 

 
1. Please specify your country. 

(Kraj pochodzenia:) 
 
Polska 
  
 
2. Is this your country’s ECPA entry or an additional project?  

(Czy jest to zgłoszenie projektu krajowego czy też projektu dodatkowego? Tylko 
jeden projekt może być zgłoszony do konkursu, a maksymalnie dwa inne projekty 
mogą być zgłoszone do zaprezentowania na Konferencji Dobrych Praktyk.) 

 
 

  
 
3. What is the title of the project?  

(Tytuł projektu:) 
 
„Cyberprzemoc w szkołach” 
  
 
4. Who is responsible for the project? Contact details. 

(Kto jest odpowiedzialny za projekt? Dane kontaktowe:) 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy” 
80-438 Gdańsk 
ul. Aldony 2a/31 
www.drogowskazy.com.pl 
e-mail: biuro@drogowskazy.com.pl 
tel: +48 690 669 731 
Kierownik projektu: Paweł Bajurski, tel. +48 602270883. 
  
 
5.  Start date of the project? (data-dd/mm/yyyy) Is the project still running? (Kiedy 

projekt się rozpoczął? Czy wciąż jest prowadzony?)  
If not, please provide the end date of the project.  
(Jeśli nie, proszę wskazać termin zakończenia projektu.) 
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1.VIII.2014 – projekt jest kontynuowany 
  
 
6. Where can we find more information about the project? Please provide links to the 

project’s website or online reports or publications (preferably in English).  
(Gdzie można znaleźć więcej informacji o projekcie? Proszę o podanie linku do 
strony internetowej projektu lub internetowej publikacji (najlepiej po angielsku)) 
 

http://drogowskazy.com.pl/docs/207 
 

7. Please give on a page description of the project. Max. 600 words.  
(Ogólny opis projektu – maksymalnie 600 słów.) 

 
Projekt „Cyberprzemoc w szkołach” jest projektem realizowanym przez nasze 
Stowarzyszenie w sześciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, 
łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim oraz dolnośląskim. Zakres projektu obejmuje 
realizację następujących modułów merytorycznych: 

- szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów oraz pozostałych 
pracowników systemu oświaty, zwłaszcza na poziomie gimnazjum; 

- warsztaty dla uczniów gimnazjów; 
- spotkania edukacyjne dla rodziców; 
- przygotowanie, publikacja i dystrybucja publikacji „Cyberprzemoc w szkołach 

– zobacz, zrozum, reaguj! Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów”; 
- przeprowadzenie badań wśród uczniów i nauczycieli dotyczących zasięgu i 

charakteru zjawiska cyberprzemocy oraz oczekiwanych form pomocy w tym zakresie; 
- uruchomienie, prowadzenie i promocja profilu na Facebook-u dotyczącego 

zjawiska cyberprzemocy. 
Projekt prowadzony jest w dwóch edycjach – edycja 2014 i 2015. W ramach edycji 
2014 udało nam się zrealizować następujące działania: 

- szkolenia dla nauczycieli – zrealizowano 45 szkoleń dla nauczycieli w których 
uczestniczyło łącznie 1135 osób z 45 placówek. Szkolenia realizowano w wymiarze 4 
godzin, z podziałem na 3 bloki: aspekty pedagogiczno-psychologiczne 
cyberprzemocy; kontekst prawny cyberbullying-u i cyberbaiting-u; Internet i nowe 
media – uwarunkowania technologiczne przemocy w rzeczywistości wirtualnej; 

- pilotażowe warsztaty dla uczniów: - zrealizowano 6 warsztatów dla 216 
uczniów; 

- jedno pilotażowe spotkanie z rodzicami; 
- przygotowanie publikacji, obejmującej treści analogiczne do zakresu szkoleń 

dla nauczycieli. Publikację przygotowano w postaci papierowej w nakładzie 600 
egzemplarzy i rozesłano nieodpłatnie do szkół uczestniczących w projekcie oraz do 
nauczycieli proszących o to w ramach aktywności na Facebooku. Publikacja jest 
również dostępna w postaci pliku .pdf na naszej stronie internetowej; 

- rozpoczęto realizację badań ankietowych na nauczycielach, badaniem do 
chwili obecnej objęto 902 respondentów (nauczycieli), zakres badań dotyczył przede 
wszystkim oceny posiadanych kompetencji wobec zjawiska cyberprzemocy oraz 
oczekiwań co do potencjalnych sposobów wsparcia w tym zakresie; 

- uruchomiono profil na Facebooku 
(https://www.facebook.com/cyberprzemocwszkolach) – obecnie profil śledzi ponad 
430 osób, na profilu pojawiło się około 60 postów. Profil ma charakter edukacyjny – 
publikujemy na nim zewnętrzne materiały multimedialne oraz własne opracowania i 
infografiki dotyczące cyberprzemocy. 

https://www.facebook.com/cyberprzemocwszkolach
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W ramach edycji 2015 kontynuujemy realizację naszych działań. 
Rozpoczęliśmy: 

- realizację kolejnych szkoleń dla nauczycieli w liczbie co najmniej 39 spotkań 
dla łącznie około 780 osób, o zakresie analogicznym do zakresu z edycji 2014; 

- realizację 15 spotkań dla rodziców; 
- warsztaty dla uczniów gimnazjów – łącznie w tej edycji zrealizujemy 35 takich 

warsztatów dla około 700 uczniów. Zakres warsztatów to przeciwdziałanie 
uzależnieniu od Internetu oraz patologiom rzeczywistości „wirtualnej” wśród uczniów, 
mowa nienawiści, cyberprzemoc; 

- kontynuację dystrybucji publikacji – zostanie ona przesłana nieodpłatnie do 
kolejnych 39 szkół; 

- kontynuację i zamknięcie badań wśród uczniów i nauczycieli dotyczących 
zasięgu i charakteru zjawiska cyberprzemocy oraz oczekiwanych form pomocy w tym 
zakresie – na przełomie roku 2015 i 2016 planujemy opracowanie wyników badań w 
formie publikacji i jej ewentualne omówienie na zorganizowanej w tym celu 
konferencji; 

- kontynuację działań związanych z profilem na Facebook-u, planujemy 
osiągnięcie do końca roku 700 osób śledzących profil. 

Główne działania merytoryczne w projekcie podlegają ewaluacji zewnętrznej, 
prowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę doradczą. Wnioski z ewaluacji staramy się 
wdrażać na bieżąco, modyfikując zakres projektu i pracując z trenerami w projekcie. 

Działania w projekcie finansowane są w dużej mierze ze środków publicznych, 
w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, dzięki wsparciu 
Wojewody Pomorskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Świętokrzyskiego, 
Małopolskiego i Dolnośląskiego. Budżet na edycję 2015 został już zabezpieczony, 
stosowne umowy podpisano. Uzupełnieniem środków publicznych są środki własne 
naszego Stowarzyszenia, przede wszystkim pozyskane darowizny oraz praca 
wolontariacka naszych członków. 

Projekt posiada własną podstronę www ramach strony Stowarzyszenia: 
http://drogowskazy.com.pl/docs/207. 

 
 
 
 
I. The project shall focus on prevention and/or reduction of everyday crime and fear 
of crime within the theme.  
(Projekt powinien koncentrować się na zapobieganiu przestępczości i/lub 
ograniczeniu przestępczości i poczucia zagrożenia, w ramach tematu konkursu).  
 
8. How does the project contribute to crime prevention and/or reduction of crime or 

the fear of crime? Max. 150 words.  
(W jaki sposób projekt przyczynia się do zapobiegania przestępczości i/lub 
ograniczania przestępczości i poczucia zagrożenia? Max. 150 słów.) 

 
Zgodnie z polskim prawem cyberprzemoc jest przestępstwem. Dotyczy to zwłaszcza 
artykułów 190a, 212§2 i 216§2 KK oraz art. 107 Kodeksu Wykroczeń. Jest też 
zjawiskiem dewastującym psychikę młodzieży, a podjęcie po fakcie środków 
prawnych nie naprawia psychicznych konsekwencji cyberprzemocy, zarówno po 
stronie ofiary jak i sprawcy. Planując projekt przyjęliśmy zatem, iż kluczową kwestią 
jest przeciwdziałanie. W tym celu największy nacisk położyliśmy na rozpoznawanie 
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zjawiska, przeciwdziałanie jego wystąpieniu oraz zwalczanie na wczesnym etapie, 
przed wystąpieniem konsekwencji psychicznych. Przyjęliśmy, iż kluczową grupą 
społeczną, która może podjąć te działania są nauczyciele, jako osoby obserwujące 
młodzież w kontekście całej grupy rówieśniczej i mogące ocenić relacje w tej grupie. 
Uznaliśmy, że muszą oni otrzymać kompetencje zarówno w obszarach 
psychologicznym i pedagogicznym (psychologiczne źródła zachowań niepożądanych 
w Internecie, psychologiczne konsekwencje cyberprzemocy, rozmowy interwencyjne 
z ofiarą i sprawcą cyberprzemocy oraz rodzicami) jak technologicznym, tak aby 
rozumieć świat nowych mediów i być w stanie nawiązać dialog ze swoimi 
podopiecznymi. 
 
 
9. How is the project contributing to raising citizens’ awareness of crime prevention? 

Max.150 words.  
(W jaki sposób projekt wpływa na podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie zapobiegania przestępczości? Max. 150 słów.) 

 
Większość sprawców i ofiar cyberprzemocy (w tym osób dorosłych, np. nauczycieli 
doznających cyberbully-ingu) nie zdaje sobie sprawy z tego, że cyberprzemoc jest 
przestępstwem, nie mówiąc już o środkach ochrony prawnej ofiar. Co więcej nie są 
one również znane osobom, które zawodowo powinny takich informacji udzielać, np. 
pedagogom szkolnym. Naszym celem było zatem podniesienie świadomości 
odbiorców projektu w zakresie postrzegania cyberprzemocy jako przestępstwa oraz w 
zakresie dostępnych środków ochrony. W tym celu: 
- szkolenia dla nauczycieli zawierają moduł „Kontekst prawny cyberbullying-u i 
cyberbaiting-u” (kiedy cyberprzemoc posiada znamiona przestępstwa, procedura 
współpracy z Policją itp.) 
- warsztaty z uczniami zawierają blok „czy cyberprzemoc to przestępstwo?” 
- publikacja zawiera rozdział „Prawne aspekty cyberprzemocy i środki ochrony 
prawnej” opracowany przez prawnika 
- w ramach profilu na Facebook-u pojawił się szereg infografik omawiających prawny 
aspekt cyberprzemocy. Były one chętnie udostępniane dalej i osiągały duży zasięg. 
 
 
 
II. The project shall have been evaluated and have achieved most or all of its 
objectives.  
(Projekt powinien być uprzednio poddany ewaluacji oraz osiągnąć większość, lub 
wszystkie zakładane cele) 
 
10.  What was the reason for setting up the project? What problem(s) did it aim to 

tackle?. 
(Jakie były przyczyny powstania projektu? Jakie problemy miał rozwiązać?)  

 
Znaczna część członków Stowarzyszenia to osoby związane z systemem edukacji – 
byli i obecni nauczyciele, dyrektorzy placówek edukacyjnych, instruktorzy 
organizacji młodzieżowych. W ramach spotkań Stowarzyszenia sygnalizowali oni, że 
zjawisko cyberprzemocy w szkołach jest zjawiskiem coraz powszechniejszym, a 
system edukacji nie jest na nie przygotowany. Pojawiały się relacje o konkretnych, 
często dramatycznych zdarzeniach szkolnych związanych z aktywnością uczniów w 
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mediach społecznościowych. Powszechną opinią był głos, że nauczyciele nie są 
przygotowani ani na rozpoznanie, ani na przeciwdziałanie zjawisku. Dodatkowo, 
zwłaszcza ze względu na barierę technologiczną i lukę pokoleniową szkoły uciekają 
od problemu wskazując, że nadzór nad aktywnością młodych ludzi w mediach 
społecznościowych powinien być domeną rodziców. Tymczasem, w opinii członków 
„Drogowskazów” jest to jedynie pozorne rozwiązanie, bo konsekwencje aktywności 
sieciowej uczniów są widoczne w szkolnej codzienności – agresja werbalna i 
fizyczna, alienacja jednostek, presja psychiczna, potrzeba rewanżu osób 
prześladowanych czy wręcz zachowania depresyjne często mają swój początek lub są 
rozwijane właśnie przez relacje „wirtualne”. 
 
 
11.  Was the context analysed before the project was initiated? How and by whom? 

Which data were used? Max. 150 words.  
(Czy problem był analizowany przed wdrożeniem projektu? Jak i przez kogo? Jakich 
danych użyto? Max. 150 słów.)  

 
Tak. Po opracowaniu zakresu projektu przez zespół członków Stowarzyszenia 
przeprowadziliśmy szereg wywiadów indywidualnych służących głębszemu 
rozpoznaniu skali i charakteru problemu oraz oczekiwań nauczycieli jako 
potencjalnych głównych interesariuszy. Przeprowadzono wywiady z 
przedstawicielami następujących placówek: Zespół Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego Nr 21 w Gdańsku, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie, 
Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, Gimnazjum nr 9 w 
Gdańsku, Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku, Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące w Rumii, Liceum Ogólnokształcące nr III w Gdańsku, 
uzyskując w ten sposób reprezentatywny przekrój respondentów zarówno pod kątem 
poziomu edukacji (szkoły podstawowe, gimnazja, licea), środowiska społecznego 
(szkoły w dużych aglomeracjach, mniejszych miejscowościach oraz gminach 
miejsko/wiejskich) czy charakteru placówki (szkoły publiczne i niepubliczne). Od 
wybranych placówek uzyskaliśmy pisemne opinie o naszym projekcie. Wnioski 
wypływające z przeprowadzonych wywiadów były praktycznie jednorodne, bardzo 
zbliżone do wstępnej analizy problemu. 
 
 
12.  What were the objective(s) of the project? Please, if applicable, distinguish 

between main and, secondary objectives. Max. 150 words.  
(Jakie były cele projektu? Jeśli to możliwe rozdziel cele główne od drugorzędnych. 
Max. 150 słów.) 

 
Pierwotnym celem głównym projektu było ograniczenie występowania i 
konsekwencji zjawiska cyberprzemocy w objętych projektem szkołach poprzez 
wyposażenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kompetencje pozwalające na 
rozpoznawanie, prewencję i reagowanie wobec cyberprzemocy. W toku realizacji 
projektu uznaliśmy, że konieczne jest rozszerzenie celów i zakresu projektu oraz 
objęcie nim dodatkowych grup docelowych. Uznaliśmy, że konieczne jest podjęcie 
pilotażowych działań wobec młodzieży gimnazjalnej, jej rodziców oraz szerszego 
spektrum odbiorców – ogółu osób zainteresowanych kwestiami edukacji, wychowania 
młodzieży czy mediów społecznościowych. W wypadku tych grup przyjęliśmy przede 
wszystkim cele świadomościowe – pokazanie czym jest zjawisko cyberprzemocy, kto 
jest na nie narażony, jakie są jego konsekwencje oraz jak je rozpoznać i jak mu 
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przeciwdziałać.  
Dodatkowo, wobec braku aktualnych badań naukowych na ten temat, chcieliśmy 
dowiedzieć się jaki jest realny zakres zjawiska oraz jak nauczyciele są na nie 
przygotowani i jakiego wsparcia oczekują. 
 
 
13.  Did you build in internal goals to measure the performance of the project?   If so, 

please describe at what stage of the project and how you measured whether the 
project was moving in the planned direction. Max. 150 words. (Czy stworzyłeś cele 
wewnętrzne do pomiaru stopnia realizacji projektu? Jeśli tak, proszę opisać, na 
jakim etapie realizacji projektu iw jaki sposób mierzyłeś, czy projekt jest realizowany 
zgodnie z planem. Max 150 słów.) 

 
Tak. Określiliśmy precyzyjne wskaźniki ilościowe dla poszczególnych działań w 
projekcie oraz kamienie milowe i punkty kontrolne. W tym celu zastosowaliśmy 
narzędzia zarządzania projektami bazujące na metodyce PMI – defragmentację 
zakresu, budowę struktury podziału prac oraz analizę łańcucha krytycznego. Polegało 
to na podziale zakresu projektu na mniejsze komponenty (np. szkolenia dla 
nauczycieli, prowadzenie profilu na Facebook-u), przypisanie do nich mierników 
liczbowych, zdefiniowanie działań niezbędnych do ich osiągniecia, powiązanie 
działań w struktury logiczne, wskazanie osób odpowiedzialnych oraz osadzenie 
działań w czasie. Dodatkowo wskazaliśmy sekwencję działań bez rezerwy czasowej 
(„łańcuch krytyczny”). Tak rozbudowane działania planistyczno-monitoringowe były 
nam potrzebne ze względu na fakt, iż z uwagi na finansowanie projektu ze środków 
publicznych (rozliczenie środków do końca roku budżetowego) jak i na główną grupę 
odbiorców (szkoły) realizacja najbardziej pracochłonnych działań w projekcie 
(szkolenia i warsztaty) musi ograniczać się w obu edycjach do 3 ostatnich miesięcy 
każdego roku. 
Monitorowanie postępu projektu zajmuje się na bieżąco jego kierownik. 
 
 
14.  Has there been a process evaluation? Who conduced the evaluation (internally or 

externally?) and what where the main results? Max. 300 words. (Czy 
przeprowadzona została ewaluacja procesu? Kto przeprowadził ewaluację i czy było 
to robione wewnętrznie czy zewnętrznie? Jakie były główne wyniki? Max. 300 słów.) 

 
Tak. W edycji 2014 ewaluacja procesu był elementem kompleksowej ewaluacji 
projektu realizowanej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Łącznie w ramach 
edycji 2014 powstały trzy niezależne raporty ewaluacyjn.. Zadaniem ewaluacji 
procesowej była odpowiedź na następujące pytania: 
- czy zakres szkolenia był wyczerpujący? 
- czy prezentowane materiały były czytelne i zrozumiałe? 
- czy trener skutecznie przekazywał wiedzę i umiejętności? 
- czy trener posiadał wiedzę ekspercką w zakresie szkolenia? 
- czy trener stosował przykłady i ćwiczenia ilustrujące treści? 
- czy program szkolenia był dopasowany do umiejętności i potrzeb badanych? 
- czy trener utrzymywał właściwe relacje interpersonalne z uczestnikami szkoleń? 
- czy czas trwania szkolenia był odpowiedni? 
- czy trener utrzymywał właściwe tempo zajęć? 
Ewaluacja procesowa realizowana była w oparciu o badanie ankietowe łączące 
metody ilościowe (pytania tak/nie, ocena w skali itp.) z metodami jakościowymi 
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(pytania otwarte). Łącznie przeprowadzono 902 takie badania. W wyniku tego 
powstały szczegółowe zestawienia wyników badań dla poszczególnych szkół, w 
których realizowano szkolenia, poszczególnych województw oraz dla poszczególnych 
trenerów. 
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji procesowej wyciągnięto zarówno wnioski 
systemowe jak i jednostkowe. Jeśli chodzi o wnioski systemowe było to przede 
wszystkim skrócenie czasu trwania szkoleń dla nauczycieli w edycji 2015 do 3 
godzin, zmiany w wykorzystywanej prezentacji i stosowanych przykładach oraz 
modyfikacja wykorzystywanych w trakcie szkoleń metod aktywizujących. Jeśli 
chodzi o wnioski jednostkowe to wszystkim trenerom w projekcie przekazano 
syntetyczne podsumowanie ewaluacyjne prowadzonych przez nich szkoleń oraz 
odbyto rozmowę rozwojową, której celem było omówienie silnych i słabych stron 
każdego z trenerów. 
W edycji 2015 planujemy przeprowadzić ewaluację procesową w analogicznej 
formie. Środki na to zostały zaplanowane w budżecie projektu i zabezpieczone. 
 

 
15.  Has there been an outcome or impact evaluation? Who conducted the evaluation 

(internally or externally?), which data an evaluation method where used and what 
were main results? Max. 300 words. 
(Czy została przeprowadzona ewaluacja wyniku projektu i skuteczności 
(wewnętrzna lub zewnętrzna)? Które dane o metodach oceny były wykorzystane i 
jakie były główne rezultaty? Max. 300 słów.) 

 
Tak. Podobnie jak ewaluacja procesowa ewaluacja wyników i skuteczności projektu 
została przeprowadzona przez zewnętrzną firmę ewaluacyjną. Zakres ewaluacji 
obejmował następujące aspekty: skuteczność, użyteczność, trafność, efektywność, 
trwałość. Sformułowano 19 pytań badawczych, np.: 
- jak była generalna ocena realizowanych w ramach projektu szkoleń? 
- czy szkolenie przyczyniło się do rozwoju zawodowego uczestników? 
- czy uczestnik szkolenia będzie wykorzystywał wiadomości uzyskane w trakcie 
szkolenia w swojej pracy? 
- czy uczestnik szkolenia wie jak przeciwdziałać cyberprzemocy i będzie potrafił 
zareagować w razie jej wystąpienia? 
- czy program szkolenia spełnił oczekiwania badanych? 
- jak wygląda efektywność projektu w zestawieniu z innymi dostępnymi formami 
podnoszenia kompetencji? 
- czy uzyskana dzięki realizacji projektu zmiana będzie trwała? 
- w jaki sposób można wesprzeć trwałość efektów projektu? 
- jak oceniana jest trwałość projektu? 
Realizacja ewaluacji wyników opierała się o wywiadach ankietowych (podobnie jak 
przy ewaluacji procesowej łączącej metody ilościowe z metodami jakościowymi, 
łącznie przeprowadzono 902 takie badania) oraz wywiadach bezpośrednich z kadrą 
projektu (zespół zarządzający i trenerzy, 10 osób) oraz wywiadach telefonicznych z 
dyrektorami placówek, w których realizowano zajęcia (45 osób). 
Metodologia badań ankietowych w poszczególnych obszarach (skuteczność, 
użyteczność, trafność, efektywność, trwałość) polegała na przyjęciu 6-stopniowej 
skali akceptacji różnego typu stwierdzeń pozytywnych dotyczących poszczególnych 
obszarów. Ankietowani proszeni byli o określenie swojego poziomu akceptacji 
poszczególnych stwierdzeń, gdzie „całkowicie się zgadzam” oznacza „6”, a 
„całkowicie się nie zgadzam” - „1”. Jako średni poziom satysfakcji oznaczający 
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osiągnięcie rezultatów projektu przyjęto wartość „4”. Osiągnięte wyniki dla 
poszczególnych obszarów i województw wahały się pomiędzy 4,85 a 5,44. Tym 
samym uznaliśmy, iż rezultaty projektu zostały osiągnięte. 
Również w tegorocznej edycji planujemy przeprowadzić ewaluację w podobnej 
formie, nieznacznie modyfikując pytania badawcze. Nowością będzie ewaluacja na 
większą skalę warsztatów dla uczniów. Środki na to zostały zaplanowane w budżecie 
projektu i zabezpieczone. 

 
 

 
III. The project shall, as far as possible, be innovative, involving new methods or new 
approaches.  
(Projekt powinien być innowacyjny i zawierać nowe metody Iub nowe podejścia do 
problemu)  
 
16.  How is the project innovative in its methods and/or approaches? Max. 150  words.  

(W jaki sposób projekt jest innowacyjny w swoich metodach i/lub podejściu? Max. 
150 słów.) 

 
Wydaje nam się, że kluczową innowacyjnością w naszym projekcie jest 
kompleksowość podejścia. Dotyczy to dwóch obszarów – grupy docelowej oraz 
zakresu merytorycznego projektu. 
Pierwszy obszar polega na tym, że działania w projekcie są realizowane na rzecz 
wszystkich grup zaangażowanych w zjawisko cyberprzemocy w szkołach – 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców i opiekunów. Znane nam alternatywne działania 
koncentrowały się przede wszystkim na nauczycielach, pomijając zwłaszcza 
oddziaływanie na rodziców. 
Drugi obszar polega na tym, iż w projekcie staramy się rozmawiać nie tylko o 
aspektach psychologicznych i pedagogicznych zjawiska, ale również o jego aspekcie 
prawnym i technologicznym. Zwłaszcza ten ostatni obszar jest często pomijany – 
nauczyciele i rodzice wiedzą wiele o cyberprzemocy, ale nie do końca rozumieją 
czym są media społecznościowe i nie rozumieją, że zagrożenie cyberprzemocą to nie 
tylko Facebook. Dodatkowo zakres projektu rozbudowany jest również o cyberbully-
ing, przemoc cyfrową uczniów wobec nauczycieli. Wielokrotnie słyszeliśmy, że jest 
to aspekt bardzo ważny a dotychczas całkowicie pomijany. 
 
 
IV. The project shall be based on cooperation between partners, where possible.  
(Projekt, w takim stopniu jak to możliwe, powinien opierać się na współpracy z 
partnerami.) 

 
17.  Which partners or stakeholders were involved in the project an what was  their 

involvement? Max. 200 words. 
(Partnerzy lub podmioty, którzy brali udział w projekcie oraz ich zaangażowanie w 
projekt. Max. 200 słów) 

 
Najważniejszymi interesariuszami zaangażowanymi w projekt były trzy zespoły szkół 
z terenu województwa pomorskiego. Pierwszy z nich to Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, którego przedstawiciele byli 
faktycznymi pomysłodawcami projektu i walnie przyczynili do przygotowania jego 
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zakresu. Kolejnym istotnym interesariuszem była Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie, której dyrektorzy konsultowali działania planowane w projekcie, 
dzieląc się cennymi uwagami, zwłaszcza w kontekście oceny kwestii dla nas dosyć 
obcej, czyli stopnia i specyfiki występowania cyberprzemocy w środowiskach 
wiejskich i małomiasteczkowych. Kolejnym ważnym interesariuszem były Szkoły im. 
Św. De La Sall w Gdańsku, z inspiracji których rozszerzyliśmy zakres projektu o 
pilotażowe warsztaty dla uczniów i spotkania dla rodziców. 
Oczywiście istotnymi Partnerami w projekcie były i są Urzędy Wojewódzkie 
województw, w których realizujemy nasze działania, poprzez zapewnienie źródeł 
finansowania i wsparcie w realizacji projektów. Warto również wspomnieć o 
zaangażowaniu Kuratorium Oświaty w Łodzi, które na swoim terenie przeprowadziło 
pełną rekrutację szkół. 
 
 
 
V. The project shall be capable of replication in other Member States. (Projekt 
powinien nadawać się do powielenia/wdrożenia w innych państwach członkowskich.) 
 
18.  How and by whom is the project funded? Max. 150 words.  

(Jak i przez kogo projekt jest finansowany? Max. 150 słów.)   
 
Głównym źródłem finansowania projektu zarówno w edycji 2014 jak i 2015 jest 
budżet Państwa Polskiego – w edycji 2014 na ten cel udało się pozyskać 70 000,00 
złotych, natomiast w edycji 2015 – 130 000,00 złotych. Udało się to uzyskać dzięki 
udziale w konkursach dotacyjnych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” (dziękujemy Wojewodzie Pomorskiemu, Warmińsko – Mazurskiemu, 
Łódzkiemu, Świętokrzyskiemu, Małopolskiemu i Dolnośląskiemu). Pozostałym 
źródłem finansowania projektu są darowizny (w edycji 2014 na ten cel udało nam się 
pozyskać 6 000,00 złotych od firm zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w 
Internecie) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia. 

 
 

19.  What were the costs of the project in terms of finances, material, infrastructure 
and human resources? Max. 150 words.  
(Jaki był koszt projektu w odniesieniu do finansów, materiału, infrastruktury i 
zasobów ludzkich? Max. 150 słów.) 

  
Łączne wydatki projektu w edycji 2014 wyniosły około 80 000,00 złotych, w tym ok. 
10 000,00 złotych to środki własne naszego Stowarzyszenia. Budżet toczącej się 
obecnie edycji 2015 to około 140 000,00 złotych, z czego 10 000,00 to nasze środki, 
pozostała część to środki publiczne. 
Największą część budżetu projektu to wydatki merytoryczne – 85%, zwłaszcza 
wydatki na trenerów szkoleń (ok. 45% budżetu). Pozostała część wydatków 
merytorycznych to koszty związane z przygotowaniem publikacji, zapewnieniem 
materiałów na szkolenia oraz organizacją szkoleń. 
Stosunkowo niewielkie koszty administracyjne (15% budżetu) związane są z faktem, 
iż szereg zadań administracyjnych w projekcie realizowany był i jest na zasadzie 
wolontariatu – na przykład wszystkie prace związane z zarządzaniem projektem w 
edycji 2014 zostały sfinansowane na zasadzie wolontariatu świadczonego przez 
członka „Drogowskazów”. Podobnie część zadań merytorycznych w projekcie 
(prowadzenie strony n Facebook-u, przeprowadzenie badań dot. cyberprzemocy 
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wśród nauczycieli) realizowana jest w pełni nieodpłatnie przez członków 
Stowarzyszenia. 
 

 
20.  Has a cost-benefit analysis been carried out? If so, describe the analysis, including 

how and by whom it was carried out and list the main findings of the analysis. Max. 
150 words.  
(Czy została przeprowadzona analiza korzyści i kosztów? Jeśli tak, proszę opisać 
analizę, w tym w jaki sposób i przez kogo została przeprowadzona i wymienić 
główne wnioski. Max. 150 słów.)  

 
Tak. Elementem zewnętrznej ewaluacji projektu była również analiza efektywności 
kosztowej projektu w obszarach, w których jego realizacja była finansowana ze 
środków innych niż środki własne, zwłaszcza ze środków publicznych. Chodziło 
przede wszystkim o szkolenia dla nauczycieli. W celu analizy efektywności kosztowej 
postawiono dwa pytania: 
- jak wygląda relacja poniesionych kosztów z uzyskanymi nakładami? 
- jak wygląda efektywność projektu w zestawieniu z innymi dostępnymi formami 
podnoszenia kompetencji? 
Ustalono, iż średni koszt realizacji szkolenia w projekcie wacha się pomiędzy 66 a 74 
złote na nauczyciela, podczas gdy średni koszt dostępnych na rynku szkoleń 
komercyjnych o analogicznym zakresie wynosi od 150 do 200 złotych, czyli około 
trzykrotnie więcej. Dodatkowo efektywność kosztową projektu podnosi fakt, iż 
uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały nieodpłatnie publikację na temat 
cyberprzemocy wydaną w ramach projektu. 
 

 
21.  Are there adjustments to be made to the project to ensure a successful  replication 

in another Member State?  
(Czy należy dokonać zmian w projekcie, aby zapewnić pomyślne wdrożenie go w 
innym państwie członkowskim?) 

 
Tak. Projekt jest dostosowany do polskiego systemu edukacji (trójstopniowy podział 
na szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie) i realizowany w gimnazjach, jako 
etapie edukacyjnym, w którym młodzież przeżywająca właśnie okres adolescencji 
najbardziej narażona jest na ryzyka i patologie związane z nadużywaniem dostępu do 
Internetu, cyberprzemocą i niepożądanym wykorzystywaniem mediów 
społecznościowych. W innych krajach członkowskich, w których nie ma 
analogicznego do Polski systemu trzypoziomowego, konieczna jest realizacja działań 
na poziomie edukacyjnym odpowiadającym polskim gimnazjom. 
Ponadto omówienie aspektów prawnych przeciwdziałania i ochrony przed 
cyberprzemocą powinno zostać dostosowane do realiów prawnych poszczególnych 
państw członkowskich. 
 

 
22.  How is the project relevant for the other Member States? Please explain the 

European dimension of your project.  
(W jaki sposób projekt jest istotny dla innych państw członkowskich? Proszę 
wyjaśnić europejski wymiar projektu.) 
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Internet nie zna granic, podobnie jak media społecznościowe i zjawiska 
cyberprzemocy czy mowy nienawiści. Narzędzia komunikacyjne nowych mediów są 
praktycznie identyczne we wszystkich krajach członkowskich, podobnie jak 
konstrukcja psychiczna 13, 14, czy 15-latków. Dlatego zarówno tematyka projektu, 
jak i jego szczegółowy zakres są uniwersalne i aktualne we wszystkich krajach 
członkowskich UE, co zresztą potwierdza szereg badań realizowanych na szczeblu 
europejskim, chociażby projekt badawczy EU NET ADB przeprowadzony na zlecenie 
KE w Polsce, Grecji, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii, Holandii i Islandii w 2012 
roku. 
Dodatkowo drugim istotnym wymiarem cyberprzemocy w kontekście paneuropejskim 
jest jej postrzeganie jako swoistej szkoły ksenofobii i mowy nienawiści. Zarówno 
eksperci zajmujący się tematyką jak i my sami uważamy, że młodzi ludzie uczący się 
zachowań przemocowych w Internecie na swoich rówieśnikach, w sytuacji gdy nie są 
edukowani i wychowywani w zakresie konsekwencji cyberprzemocy oraz gdy nie 
ponoszą żadnych konsekwencji takich postaw uczą się bezkarności i nabywają 
komfortu psychicznego, który później skutkuje właśnie ksenofobią i nienawiścią do 
„innych”. „Mała” cyberprzemoc ucznia wobec ucznia czy nauczyciela różni się od 
„dorosłej” mowy nienawiści praktycznie tylko tym, że w tym pierwszym przypadku 
ofiara jest znana z twarzy i imienia, a w tym drugim jest nią cała zbiorowość. 
Tolerując cyberprzemoc dzisiejszych nastolatków akceptujemy, że za 10 lat 
zaowocuje to eskalacją nienawiści wobec imigrantów, ludzi o innym pochodzeniu 
etnicznym, religii czy preferencjach seksualnych, co jest oczywiście sprzeczne z 
wartościami Wspólnoty Europejskiej. 
 
 
Please provide a short general description of the project (abstract for inclusion in the 
conference booklet – max. 150 words)  
(Proszę przedstawić krótki ogólny opis projektu (streszczenie do umieszczenia w 
broszurze konferencyjnej – max. 150 słów) 
 
 
Zjawisko cyberprzemocy w szkołach to nowy problem. Wirtualna przemoc młodzieży 
wobec rówieśników i nauczycieli pojawiła się wraz z dynamicznym rozwojem 
technologii ICT. Problem dotyczy zwłaszcza ludzi młodych, którzy w okresie 
adolescencji są szczególnie skoncentrowani na budowaniu relacji i dla których 
cyberprzemoc może stać się przyczyną realnych traum i zaburzeń. Większość 
nauczycieli jest bezradna wobec tego problemu. Nie są oni wyposażeni w 
kompetencje pozwalające na skuteczne przeciwdziałanie zjawisku. Co więcej sami 
mogą stać się ofiarami. 
Nasz projekt został przygotowany dla wyposażenia osób pracujących z młodzieżą w 
kompetencje pozwalające na rozpoznawanie, prewencję i reagowanie wobec 
cyberprzemocy, poprzez cykl szkoleń dla łącznie ok. 2000 nauczycieli. Program 
szkoleń dotyczy psychologiczno-pedagogicznego, technologicznego i prawnego 
wymiaru zjawiska. W toku realizacji projektu poszerzyliśmy jego zakres o działania 
realizowane bezpośrednio na rzecz uczniów i rodziców, działania świadomościowe 
prowadzone za pośrednictwem Facebooka i publikacji tematycznej oraz działania 
badawcze zmierzające do oceny stopnia występowania zjawiska i potrzeb w tym 
zakresie. 
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