
Narzędzie metodyczne do dyskusji na temat filmu

„ZŁAPANI W SIECI”
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Kraj: Czechy

Rok: 2020

Czas trwania filmu: wersja edukacyjna filmu trwa 63 min.

Tematy: bezpieczeństwo w internecie, molestowanie seksualne w internecie, 
wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie i w realnym życiu.

Metoda pasuje do następujących przedmiotów: etyka, psychologia, 
informatyka, media i umiejętność korzystania z informacji

Film porusza temat praw człowieka: prawo do prywatności, prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Reżyseria: Barbora Chalupová i Vít Klusák

Producentem filmu jest Czeska Telewizja Państwowa.

Przygotowanie się 
do obejrzenia filmu, 
wprowadzenie

10min.

63min.

50min.

5min.

PROJEKCJA FILMU

OMÓWIENIE FILMU  

• Dzielenie się 
uczuciami i 
przemyśleniami

• Zadanie 
„I.N.S.E.R.T.“

• Zadanie aktywne 
„Zrób krok”

• Dyskusja. 

PODSUMOWANIE

Urządzenie i głośniki, za 
pomocą których można 
będzie obejrzeć film

Film, komputer, 
projektor gotowy do 
wyświetlania

• Wyświetlanie kręgu 
uczuć na ekranie

• Załącznik nr 1

• Przygotowana 
przestrzeń, w 
której jest prosta 
linia, wydrukowane 
stwierdzenia

Film można obejrzeć 
na platformie „Klasa 
niewygodnego kina”. 
Możesz również 
otrzymać jednorazowe 
kody do obejrzenia filmu, 
dzięki którym uczestnicy 
będą mogli obejrzeć film 
indywidualnie

Metodę „Zrób krok“ można 
realizować na platformie 
www.jamboard.com. Każdy 
uczestnik wpisuje swoje 
imię na wirtualnej kartce i 
przesuwa ją poza narysowaną 
wirtualną linię, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Możesz 
także wykorzystać emocje 
wirtualnego środowiska 
pracy (ZOOM, Teams itp.) 
(np. ci, którzy zgadzają się 
ze stwierdzeniem dodają 
uzgodnioną emocję).

Czas Zadanie
Jakie środki są 

potrzebne?
Adaptacja metody w pracy 
zdalnej, wirtualnie 

Cele obejrzenia filmu/zajęć: 

1. Dać dzieciom, młodzieży możliwość dzielenia się odczuciami, emocjami i 
wrażeniami po obejrzeniu filmu;

2. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dyskusji;  

3. Uświadomienie dzieciom i/lub młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą się 
spotkać w cyberprzestrzeni; 

4. Udzielić informacji o tym, gdzie można się zwrócić w przypadku 
doświadczenia molestowania seksualnego lub wykorzystywania 
seksualnego w internecie,



6 7Narzędzie metodyczne do dyskusji na temat filmu „Złapani w sieci”Narzędzie metodyczne do dyskusji na temat filmu „Złapani w sieci”

(7:27) Techniczne zabezpieczenie profilu – Įrašo tikslas – suvokti, kad jei 
naudojame įvairias internetines paslaugas ir įrankius, turėtume turėti gerą, saugų 
profilį – todėl pirmiausia reikia suderinti savo privatumo nustatymus, atskirti, kuri 
informacija bus prieinama visiems, o kuri skirta tik artimiems draugams.

(9:23) Szkodliwe wiadomości/informacje w internecie –Cel nagrania - 
przypomnieć, jak zareagować w sytuacji, gdy ktoś wysyła do dziecka wulgarne 
wiadomości o charakterze seksualnym - dziecko może w każdej chwili przerwać 
komunikację, zablokować sprawcę, zgłosić wiadomości. Ważne jest, aby wiedzieć, 
że wiadomości nie mogą być usunięte, ponieważ są głównym dowodem 
przestępstwa. Dziecko powinno jak najszybciej poinformować o wiadomości 
dorosłego, któremu ufa. Mogą to być rodzice, opiekunowie, nauczyciele.

(13:10) Kontakt dziecka z materiałami pornograficznymi w internecie – W 
przypadku przesłania dziecku materiałów pornograficznych przez nieznajomą 
osobę należy natychmiast przerwać komunikację, aby zapobiec dalszemu 
kontaktowi dziecka z treściami nieodpowiednimi/szkodliwymi. Należy również 
pamiętać, że nikt nie może zmusić dziecka do oglądania pornografii w internecie 
publicznie lub w prywatnej rozmowie!

(19:27) Manipulowanie pochlebstwem – Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że 
jeśli dziecku ktoś za bardzo schlebia w środowisku internetowym, chociaż jest 
osobą nieznajomą, najprawdopodobniej ma na celu zdobycie zaufania dziecka. 
Zdobyte zaufanie będzie mogło zostać nadużyte przez sprawcę w późniejszych 
etapach manipulacji. 

(21:18) Niebezpieczeństwo sekstingu – Nagranie zwraca uwagę na zagrożenia 
związane z sekstingiem, którego doświadcza dziecko, dobrowolnie przesyłając 
swoje intymne materiały (zdjęcia, filmy). Aktorka Tereza podkreśla też, jak łatwo 
seksting zamienia się w szantaż i jak to się dzieje. Problem w tym, że materiał, 
który dziecko przedstawia przestępcy, może krążyć w internecie przez bardzo 
długi czas.

(26:54) Oferowanie pieniędzy – W nagraniu poruszana jest kwestia łapówek, 
prezentów, premii itd, które przestępca oferuje dziecku poprzez manipulację. Jest 
to tak zwane uwodzenie, którego celem jest również zdobycie zaufania dziecka i 
wyłudzenie danych osobowych (takich jak numer telefonu), intymnych informacji, 

wciągnięcie dziecka w pułapki pornografii internetowej i tak dalej. Pozyskany 
materiał można później być wykorzystywany do dalszego zwiększenia nacisku na 
dziecko.

(31:37) Rozpowszechnianie pornografii dziecięcej jako poważne lub bardzo 
poważne przestępstwo – Nagranie zwraca uwagę na problem szerzenia pornografii 
dziecięcej jako poważne przestępstwo (zgodnie z art. 192 kk).

(35:54)Szantaż dziecka w internecie –Uwaga skupiana jest na problemie wycieku 
i dalszego dysponowania materiałami intymnymi w celu szantażowania dziecka. 
Kluczowym przesłaniem jest bezpieczna komunikacja – nigdy nie wysyłaj nikomu 
swoich intymnych treści przez internet. Po wysłaniu materiału stracisz nad nim 
kontrolę, a sprawca otrzyma narzędzie do szantażu i gróźb. Szantaż wykorzystując 
materiały intymne to poważne przestępstwo. W takich sytuacjach bardzo 
ważne jest, aby zaufać rodzicom, nie rozmawiać ze sprawcą, szybko reagować, 
skontaktować się z policją i przekazać im jak najwięcej dowodów. 

(38:17) Nigdy nie wysyłaj intymnych zdjęć! – Oprócz podkreślenia podstawowej 
zasady bezpieczeństwa związanej z udostępnianiem intymnych zdjęć, aktorka stara 
się również pozytywnie zmotywować publiczność dziecięcą – nie ma potrzeby 
demonizowania internetu, jest w nim wiele wspaniałych i inspirujących ludzi. 
Podczas pracy nad tym tematem bardzo ważne jest, aby nie straszyć, ale pokazać 
pozytywne strony Internetu.

 (44:15) Pozytywne strony internetu – Wnosimy przesłanie dla dziecięcej 
publiczności, że internet to wspaniałe miejsce, ważne żeby zachowywać się 
bezpiecznie.

(58:10) Spotkania online w prawdziwym świecie – Wstawka przeznaczona jest 
do przedstawienia tematu osobistych spotkań dzieci z innymi użytkownikami 
internetu. Główne przesłanie - nie chodź na spotkania z nieznanymi internautami, 
ponieważ jest to bardzo ryzykowne i jeśli zdecydujesz się iść na spotkanie, powiedz 
o spotkaniu rodzicom, opiekunom. Poza tym, na spotkanie umów się w miejscu 
publicznym.

Film zawiera wstawki edukacyjne:
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• Bądź otwarty na słuchanie tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia 
na temat tematów filmu. Pamiętaj też, że nie musisz dostawać samych 
„poprawnych” odpowiedzi. Twoja rola w tym zadaniu polega na zachęcaniu do 
dyskusji;  

• Bądź przygotowany na udzielenie informacji o tym, gdzie szukać pomocy w 
przypadku takich lub innych problemów w sieciach społecznościowych; 

• Należy pamiętać, że może pojawić się sprzeciw, m.in. żarty czy poniżające 
komentarze na temat bohaterów filmu. Zalecamy powstrzymywanie żartów 
i negatywnych komentarzy oraz zaproszenie młodych ludzi do dyskusji 
(dlaczego chcesz wyśmiać bohaterów filmu? Dlaczego chcesz żartować z ich 
doświadczeń?);

• Wymagane pomieszczenia i wyposażenie: do projekcji filmu przed 
rozpoczęciem filmu zaleca się przesunięcie ławek na koniec klasy i postawić 
krzesła w półkolu, aby ułatwić oglądanie ekranu. Sprawdź czy działa internet, 
przygotuj film, ustaw projektor. Bądź świadomy kolejności zadań i zapoznaj się 
z wymaganymi terminami.

Projektor, telewizor lub interaktywna tablica do oglądania filmu; komfortowo 
przygotowane sale (do dyskusji po filmie zalecamy ustawienie krzeseł w kole). 
Jeśli będziecie realizować aktywne zadanie, należy przygotować linię i mieć 
wydrukowane/zapisane twierdzenia.

Zespół kreatywny czeskiego filmu zatrudnia trzy dorosłe dziewczyny, aby przez 
internet zagrały rolę 12-letnich dziewczynek. Zaledwie dziesięć dni po utworzeniu 
kont na portalach randkowych dziewczyny otrzymują wiadomości od półtora 
tysiąca użytkowników: proszone są o rozebranie się przed kamerą lub spotkanie 
na żywo. W towarzystwie psychologów i organów ścigania ekipa filmowa 
rejestruje nie tylko anonimowe wiadomości, ale także spotkania na żywo z 
mężczyznami wabiącymi dziewczyny w pułapkę.

Istotą całego filmu jest eksperyment, w którym trzy młodo wyglądające, 
dorosłe aktorki spędziły 10 dni w sztucznie zaprojektowanych dziecięcych 
pokojach w studiu filmowym. Stworzono dla nich kwestionariusze na portalach 
społecznościowych, za pośrednictwem których wchodzili w interakcję z 
zainteresowanymi mężczyznami. Z dziewczynami skontaktowało się 2458 
internautów. Filmowanie trwało nawet po 10 dniach w studiu - aktorki 
kontynuowały kontakt z rozmawiającymi z nimi mężczyznami przez kilka 
następnych miesięcy. Większość z nich nie tylko chciała poznać się nawzajem. 
Filmowano osobiste spotkania dziewcząt ze sprawcami, a także konfrontację 
pracowników z jednym z nich.

W tej edukacyjnej wersji filmu, skierowanej do dzieci i młodzieży od 13 roku życia, 
bohaterowie nie tylko dzielą się swoimi doświadczeniami, ale także udzielają 
dzieciom praktycznych porad, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w kontaktach z 
nieznajomymi w sieci.

Nad filmowaniem czuwał dyrektor Infolinii, psycholog, seksuolog i prawnik. 
Przeprowadzono konsultacje z kryminologami.

Ostrzeżenia/uwagi dla nauczycieli przygotowujących się do 
oglądania filmu: 

Pomieszczenie/potrzebne środki:

Opis filmu:



10 11Narzędzie metodyczne do dyskusji na temat filmu „Złapani w sieci”Narzędzie metodyczne do dyskusji na temat filmu „Złapani w sieci”

Seksting (ang. sexting) – jest to połączenie angielskich słów „sex” i „texting”. 
Seksting — wysyłanie lub odbieranie wiadomości o charakterze jednoznacznie 
seksualnym, zdjęć roznegliżowanych lub nagich ciał oraz filmów wideo za 
pomocą telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia cyfrowego. 
Często obrazy te są przesyłane dobrowolnie, ale często są spontaniczne, 
m.in. nie zastanawiając się nad tym, co będzie dalej z tymi informacjami. 
Seksting staje się problemem, gdy zdjęcia są publikowane publicznie w sieciach 
społecznościowych lub rozpowszechniane w inny sposób. Na przykład porzucony 
chłopak rozpowszechnił zdjęcia przesłane mu przez byłą dziewczynę, na których 
dziewczyna jest naga. Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest seksting i jak 
nie wpaść w pułapkę sekstingu, obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=W5faB89PQrk

Uwodzenie przez internet – molestowanie seksualne nieletniego w internecie 
(angl. cyber grooming)

Innym zjawiskiem, które jest głównym tematem filmu, jest tak zwane uwodzenie 
przez internet. Jest to termin, który odnosi się do innej osoby manipulującej 
dzieckiem w środowisku internetowym, aby zmusić dziecko do osobistego 
spotkania w realnym świecie. Celem jest zdobycie zaufania dziecka, które 
następnie chce zrobić to, czego chce sprawca.

Molestowanie seksualne lub nagabywanie seksualne dzieci –  są to działania 
przestępców seksualnych, które są świadomie podejmowane w celu 
zaprzyjaźnienia się z nieletnim, nawiązania emocjonalnego związku i zmuszenia 
go do posłuszeństwa i wysyłania zdjęć lub filmów z jego nagim ciałem stosując 
groźby lub szantaż.

Szkodliwe informacje – publiczne znęcanie się w internecie; informacje o 
treściach pornograficznych; informacje, które wyśmiewają, gardzą, podżegają do 
nienawiści lub podżegają do dyskryminacji grupy osób lub osoby do niej należącej 
ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, narodowość, język, pochodzenie, 
status społeczny, religię, przekonania lub poglądy itp.

Ujawnianie danych osobowych – dane osobowe i osobiste informacje dziecka: 
imię i nazwisko; data urodzenia, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, 
zdjęcia itp.

Na Litwie, podobnie jak na całym świecie, dzieci i młodzież są aktywnymi 
użytkownikami internetu. Tutaj bawią się, komunikują, tworzą swoją wirtualną 
tożsamość, odkrywają świat i jego możliwości. Często zdarza się, że nastolatki 
mają jedno lub więcej kont w różnych sieciach społecznościowych, kontaktują się 
z przyjaciółmi i nawiązują nowe znajomości – często z ludźmi z całego świata. Poza 
zabawą, w internecie kryją się również różne zagrożenia komunikacyjne. Niektóre 
z zagrożeń dotyczą molestowania seksualnego, uwodzenia, udostępniania 
dziecku nieodpowiednich dla jego wieku treści o charakterze seksualnym. To 
właśnie te tematy - nieodpowiednia dla wieku dziecka komunikacja między 
dorosłymi, przesyłanie treści seksualnych, seksting, uwodzenie przez internet 
i wykorzystywanie dzieci - są poruszane w filmie „Złapani w sieci” Tematy te 
dotyczą również litewskich dzieci i młodzieży.

Według Centrum Pomocy Dzieciom, litewskie dzieci są aktywnymi użytkownikami 
internetu. 86 procent ankietowanych dzieci (EU Kids Online, 2010) ma dostęp do 
internetu i korzysta z niego. Średni wiek początkujących internautów na Litwie 

Kontekst i zagadnienia omawiane w filmie

Kontekst w Litwie
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to 8 lat. Aż 95 procent litewskich dzieci korzystających z internetu łączy się z 
internetem przynajmniej raz w tygodniu.

Według badania, średnio 30 procent europejskich dzieci w wieku 9-16 lat 
nawiązuje znajomości przez internet, a 9 procent dzieci korzysta z internetu, aby 
spotykać się z przyjaciółmi online.  Tymczasem na Litwie ponad 50 procent dzieci 
komunikuje się online z osobami, których tak naprawdę nie znają, a ponad 20 
procent dzieci spotyka się z internetowymi przyjaciółmi. 

Według danych Urzędu Regulacji Komunikacji Republiki Litewskiej (RRT), w 2021 r. 
Infolinia internetowa „Czysty Internet” otrzymała 3558 powiadomień o treściach, 
których rozpowszechnianie jest zabronione lub które niekorzystnie wpływają na 
nieletnich w internecie. Jest to rekordowa liczba zgłoszeń od czasu powstania 
infolinii internetowej. W porównaniu do 2020 r. (otrzymano 1373 zgłoszenia), 
liczba zgłoszeń wzrosła prawie 2,6 razy. Po zbadaniu każdego otrzymanego 
zgłoszenia przez specjalistów RRT, w 380 przypadkach podjęto dalsze działania: 

•  108 zgłoszeń obrazów wykorzystywania seksualnego dzieci przekazanych na 
internetowe numery infolinii w innych krajach, członków międzynarodowego 
stowarzyszenia infolinii internetowych INHOPE. 1551 zgłoszeń, dotyczących 
zabronionych treści, się powtarzało, tj. dotyczących treści, które zostały 
już zgłoszone do INHOPE lub Departamentu Policji, więc nie podjęto w ich 
przypadku dalszych działań. 

• 161 zgłoszeń zostało przekazanych do dostawców usług internetowych 
w różnych krajach, właścicieli stron internetowych, administratorów sieci 
społecznościowych ze znacznikiem NTD (ang. Notice and Take Down) 
o zakazanych treściach internetowych w ich witrynach lub sieciach, z 
zaznaczeniem, że należy je jak najszybciej usunąć. 

• 80 zgłoszeń przekazano do Departamentu Policji do dalszego śledztwa, 
w sytuacji podejrzenia istnienia treści, których rozpowszechnianie jest 
niedozwolone, na litewskich serwerach. 

Po przywitaniu się z uczniami wyjaśnij, że film, który będziecie oglądać, jest 
prezentowany na platformie „Klasa niewygodnego kina” opracowanej przez 
Litewskie Centrum Praw Człowieka i Festiwal Niewygodnego Kina. Celem 
festiwalu jest opowiadanie o prawach człowieka poprzez filmy dokumentalne. 
Opowiedz, że będziecie oglądać film, który ukazuje eksperyment, który miał 
miejsce w Czechach kilka lat temu. Dziewczyny są aktorkami, ale wszyscy 
mężczyźni, którzy z nimi obcują, są prawdziwi. 

Wyjaśnij, że ten film dokumentalny ujawnia zagrożenia, jakie niesie internet - 
molestowanie, ryzyko wykorzystywania seksualnego. 

Podkreśl, że po filmie odbędzie się dyskusja i kilka zajęć. Warto też wspomnieć, 
że film może wywoływać różne uczucia i nieoczekiwane emocje, które mogą 
wydawać się „niekomfortowe”. Wyjaśnij, że pod koniec zadań podasz informację, 
gdzie szukać pomocy, jeśli ktoś miał do czynienia z sytuacjami podobnymi do tych 
w filmie.

Film trwa 63 minuty. Zalecamy obejrzenie filmu na jednym spotkaniu. W razie 
potrzeby możesz zrobić krótkie przerwy. 

Przygotowanie się i wprowadzenie

PRZEBIEG EDUKACJI:

Projekcja filmu
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Po obejrzeniu filmu należy rozpocząć dyskusję, która pozwoli uczniom zadać 
pytania na temat różnych szczegółów przedstawionych w filmie, a prowadzącym 
dyskusję pozwoli - odnieść wrażenie, czy któryś z widzów doświadczył czegoś 
podobnego, albo czy dzieci wiedzą, gdzie się zwrócić gdyby zetknęły się z 
sytuacjami przedstawionymi w filmie. 

Zanim przejdziesz do pierwszej metody, zapytaj uczniów, jak się czują? Wysłuchaj 
wszystkich. Jeśli uczniowie mają trudności z nazwaniem swoich uczuć, możesz 
pokazać „Krąg uczuć” na ekranie i poprosić ich, aby wybrali kilka uczuć i wyjaśnili 
dlaczego.

Koło uczuć znajdziesz tutaj: https://www.seimostc.lt/2020/02/17/kodel-svarbu-
pazinti-emocijas/ 

Metoda “I.N.S.E.R.T”. 15 min. Ta metoda może być również stosowana prowadząc 
zajęcia zdalnie. 

Po obejrzeniu filmu rozdaj cztery uczniom kartki z wydrukowanymi czterema 
znakami lub poproś ich, aby je narysowali (patrz Załącznik nr 1). Zaproś ich do 
części oznaczonej plusem, aby opisali to, co widzieli w filmie jako pozytywne, 
jasne. W części oznaczonej minusem poproś o bardziej krytyczne spojrzenie i 
spisanie trudnych momentów w filmie, aspekty, które powodują negatywne 

Omówienie filmu

emocje. W części oznaczonej znakiem zapytania, poproś o zapisanie pytań, które 
pojawiły się w trakcie lub po obejrzeniu filmu, a w części z wykrzyknikiem - co było 
nowego, które momenty filmu uważa za najmocniejsze i wywierające największy 
wpływ. Omówcie wyniki. 

Metoda „Zrób krok”, omówienie metody (20-30 min.)

Środki: Wyraźna prosta linia, przy której wszyscy uczestnicy mogliby się ustawić, 
1 kopia z wypowiedziami dla moderatora.

Przygotowanie się: Wcześniej zapisane i wydrukowane wypowiedzi/stwierdzenia. 
Przygotuj przestrzeń w pomieszczeniu, w którym zaznaczysz prostą linię (możesz 
to zrobić za pomocą taśmy klejącej, kredy lub różnych przedmiotów). Upewnij się, 
że uczestnicy mogą stać przy linii swobodnie i bez ścisku.

Instrukcje:  

• Rozpocznij zadanie, pytając młodych ludzi, co wiedzą o sieciach 
społecznościowych i bezpieczeństwie podczas korzystania z nich. 

•  Zwróć uwagę na linię w pokoju i poproś ich, aby ustawili się przed nią. 
Wyjaśnij, że wkrótce będziesz czytać różne stwierdzenia, a jeśli stwierdzenie 
im odpowiada, poproś ich, aby przekroczyli linię. Powiedz też, że po zrobieniu 
kroku powinni wrócić do linii. Poproś ich, aby byli szczerzy!

•  Przeczytaj pierwsze stwierdzenie i daj uczestnikom czas na podjęcie 
decyzji, czy zrobić krok, czy nie. Kiedy zajmą stanowisko, poproś kilka osób 
o komentarz, jeśli uważasz, że potrzebna jest odpowiedź. Kiedy uczestnicy 
wrócą do linii, przeczytaj następne zdanie i kontynuuj, aż poczujesz, że 
omówiono wystarczającą liczbę stwierdzeń.

Stwierdzenia:

1. Zamieściłem zabawny obrazek 

2. Dodałem znajomych/obserwujących, których nie znam 

3. Oglądałem różne profile osób, których nie znam

4. Myślałem o bezpieczeństwie moich danych w internecie

5. Wrzucam moje zdjęcia do internetu

6. Denerwuje mnie, gdy ktoś inny zamieszcza moje zdjęcie bez mojej zgody

1.

3.

2.
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7. Zamieszczam zdjęcia/wizerunki innych osób bez ich zgody 

8. Mam ponad 400 znajomych w sieci społecznościowej, z której korzystam

9. Czytam informacje dotyczące prywatności, rejestrując się na stronie 
internetowej lub w sieci społecznościowej 

10. Wiem jak i zdarzyło mi się zablokować internautę 

11. Zgłosiłem niechciane treści online 

12.  Zostałem poproszony o przesłanie mojego roznegliżowanego zdjęcia

13.  Komentuję/podpisuję się w internecie moim prawdziwym imieniem i 
nazwiskiem

14.  Czasami się martwię, boję się, że łatwo można mnie znaleźć w realnym życiu z 
powodu moich danych opublikowanych w internecie

15.  Byłem molestowany seksualnie w internecie

16.  Otrzymałem niechciane wiadomości/obrazy przez internet 

 Omówienie zadania:

Po omówieniu wystarczającej liczby stwierdzeń zachęcamy do wykorzystania 
niektórych z poniższych pytań, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu 
procesu uczenia się. Pytania te mają charakter rekomendacyjny, dlatego 
moderatorzy muszą wybrać, które z sugerowanych pytań najlepiej pasują do 
dyskusji, które już odbyły się w grupie. 

• Jak się czujesz po tych zajęciach? Dlaczego?

• Czy i co Cię zaskoczyło?

• Czy to ćwiczenie sprawiło, że inaczej patrzysz na bezpieczeństwo w internecie? 

• Jak zareagowałbyś w przyszłości na nękanie w internecie?

• Co możesz zrobić, jakie działania podjąć, aby zatrzymać molestowanie?

• Kto może Ci pomóc? 

• Jaka powinna być rola sieci medialnych, dostawców usług, policji, rodziców i 
władz szkolnych w walce z molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym w 
internecie?

Możesz również wybrać pytania do dyskusji w zależności od wieku dzieci/
młodzieży oraz oczekiwań grupy. Przedstawiamy pytania pogrupowane 
tematycznie:

Doświadczenie w komunikowaniu się z nieznajomymi użytkownikami

• Czy spędzasz również czas w internecie z nieznajomymi, których nigdy nie 
widziałeś osobiście? W jakich sytuacjach? (na przykład podczas grania w gry 
online, przeglądania sieci społecznościowych itp.)

• Czy Twoi znajomi w internecie mają pseudonimy, czy używają prawdziwych 
imion i nazwisk? Czy na swoich profilach mają swoje prawdziwe zdjęcie? 

• Czy do komunikacji używasz kamery? Z kim się komunikujesz używając 
kamery? 

• Czy doświadczyłeś podobnych sytuacji jak w filmie? A może znasz kogoś, kto 
doświadczył podobnej sytuacji?

• Jak zweryfikowałbyś tożsamość osoby, z którą rozmawiasz? (np. za pomocą 
wyszukiwania wstecznego zdjęć, adresu e-mail itp.) Czy znasz jakieś narzędzia 
internetowe, które mogą Ci w tym pomóc? (np., Google Images, TinEye.com i 
inne).

Interwencja

• Co byś zrobił, gdybyś się znalazł w podobnej sytuacji jak ta, którą widzieliśmy 
w filmie? 

• Czy znasz jakieś platformy internetowe, na których mógłbyś znaleźć 
się w niezręcznych sytuacjach, paść ofiarą molestowania lub innej 
cyberprzestępczości?

• Gdybyś padł ofiarą i postanowiłbyś to zgłosić, komu byś o tym powiedział? 
Co dokładnie byś napisał? O czym warto wspomnieć? (uwaga autora: tutaj 
możesz przypomnieć o tym, że ważne jest posiadanie dowodów, ważne 
jest również, aby jak najdokładniej opisać wizerunek napastnika, szczegóły 
zapoznania się). 

Wirtualna tożsamość

• Policz i powiedz na ilu stronach, sieciach społecznościowych, platformach 
komunikacyjnych się zarejestrowałeś? A z ilu faktycznie korzystasz?

• Jak budujesz swoją tożsamość w internecie (imię, pseudonim, prawdziwe lub 
fikcyjne dane osobowe, wiek...)?

4.
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• Czy wiesz, jak możesz zabezpieczyć swój profil?

• Ilu znajomych lub obserwujących masz w swoim profilu? A ilu z nich znasz 
osobiście? Jakie okoliczności sprawiły, że dodałeś nieznajomych do grona 
przyjaciół?

• Co udostępniasz w internecie? Jak się przedstawiasz? Opowiedz/opisz 
swojego internetowego „awatara“.

Internetowi wyzyskiwacze/sprawcy przemocy

• Jak myślisz, kim są internetowi wyzyskiwacze?

• Czy to są bardziej mężczyźni czy kobiety? (uwaga autora: głównie mężczyźni, 
kobiety są wyjątkowo)

• Czy są bardziej starsi czy młodsi? (Uwaga autora: zarówno starzy, jak i młodzi 
mogą być internetowym wyzyskiwaczem. W ostatnich latach coraz więcej 
łamiących prawo to osoby bardzo młode – około 18-25 lat).

• Czy prześladowane są tylko dziewczyny? (Uwaga autora: zarówno dziewczynki, 
jak i chłopcy mogą być ofiarami molestowania seksualnego i wykorzystywania 
w internecie).

Zaproś uczestników do „zamknięcia” kręgu, tj. usiądź w kręgu. Wyjaśnij, że zajęcia 
dobiegają końca, więc chcesz podsumować doświadczenia z ostatnich godzin. 
Oto kilka sugerowanych do omówienia pytań:

• Jak się czujesz po tych zajęciach? (możesz pozwolić wybrać np. zwierzę, 
jedzenie, pogodę itp., które mogą pomóc opisać to uczucie)

• Co mnie najbardziej zaskoczyło, gdy oglądałem ten film lub podczas naszej 
dyskusji?

• Czego się nauczyłem (o czym nowym się dowiedziałem) podczas tej zajęć?

• Czy zostały jakieś pytania bez odpowiedzi?

• Czy i co po wyjściu z zajęć zrobię inaczej?

Film porusza TEMATY WRAŻLIWE, które mogą wywołać u uczestników 
nieprzyjemne odczucia i emocje, „wyciągnąć” z pamięci traumatyczne przeżycia. 
W języku angielskim o takich tematach ostrzega się przy użyciu terminu „trigger 
warning” („ostrzeżenie o wywołaniu reakcji” – drażliwe tematy, które mogą 
przywoływać wspomnienia traumatycznych przeżyć). Zanim zaczniesz oglądać 
film, możesz ostrzec uczniów, że niektóre obrazy, analizowane tematy lub 
wypowiedzi bohaterów mogą być nieprzyjemne, niewygodne lub wywoływać 
negatywne uczucia. Przypomnij im, że wszystkie pojawiające się emocje są 
dopuszczalne i normalne. Daj również uczniom możliwość wyboru, czy chcą 
dalej oglądać film, czy opuścić klasę w dowolnym momencie, jeśli poczuje się, 
że jest za dużo emocji, oglądanie filmu stało się zbyt trudne. Jeśli tak się stanie, 
nie zostawiaj młodej osoby samej - zaproś ją do rozmowy po obejrzeniu filmu. 
Możliwe, że podczas rozmowy młoda człowiek otworzy się przed Tobą i opowie 
Ci o traumatycznych przeżyciach, które należy zgłosić odpowiednim instytucjom 
(Urząd Ochrony Praw Dziecka, funkcjonariusze policji).

Podsumowanie

Rady dla edukatorów/nauczycieli 
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Aby pomóc dzieciom i nastolatkom być bezpieczniejszymi w internecie, możesz: 
(opracowane przez Specjalistów infolinii dla dzieci)

• Rozmawiać z dziećmi i nastolatkami na różne tematy związane z 
bezpieczeństwem w internecie. Bardzo ważne jest, aby nie zastraszać dzieci 
negatywnymi aspektami internetu, nie demonizować technologii i internetu 
lecz mówić w sposób kompleksowy i zachęcając same dzieci do krytycznego 
myślenia o możliwościach i zagrożeniach, jakie niesie internet.

• Zachęć uczniów do dyskusji, analizowania i monitorowania tego, co dzieje 
się w internecie. Rozmowy o technologii i bezpieczeństwie w sieci muszą 
opierać się na aktywnym zaangażowaniu i dyskusji dzieci i młodzieży. Korzystaj 
z dostępnych filmów edukacyjnych, analizuj historie o zagrożeniach online 
nastolatków w podobnym wieku oraz sytuacje, które dzieci i nastolatkowie 
słyszeli lub zauważyli.

• Bezpieczeństwo w internecie obejmuje zarówno wiedzę na temat 
bezpieczeństwa w internecie, jak i umiejętność krytycznej oceny informacji 
znajdującej się w internecie i pojawiających się sytuacji. Warto więc badać z 
dziećmi i nastolatkami różnorodne problemy: jak zadbać o swoje ustawienia 
prywatności? co to są dane osobowe, których nie należy ujawniać obcym? 
jak reagować na niewłaściwe zachowanie innych użytkowników internetu 
(blokowanie, powiadamianie administracji serwisów społecznościowych)? jak 
rozpoznać, że profil nowego znajomego online może być fałszywy? czy jest 
możliwe i w jaki sposób można się dowiedzieć, czy dana osoba jest naprawdę 
tym, za kogo się wydaje w sieci społecznościowej? Jak się zachować, gdy 
ukochana osoba poprosi o zdjęcie nagiego ciała? Co mówią nasze przepisy 
dotyczące rozpowszechniania treści pornograficznych?

• Kolejnym tematem związanym z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w 
internecie jest zrozumienie własnych granic i odwaga do ich wyznaczania. 
Wykorzystaj różne sytuacje, aby nauczyć dzieci i młodzież mówić „stop” w 
przypadku zachowania, które rani lub jest nieprzyjemne, zarówno w internecie, 
jak iw prawdziwym życiu.

• Wreszcie, ważne jest, aby zachęcać dzieci i młodzież do szukania pomocy, gdy 
mają nieprzyjemne doświadczenie przez internet: u zaufanej osoby dorosłej, 
personelu szkolnego, na infolinii dla dzieci, infolinii dla młodzieży. Ważne jest, 
aby dzieci i młodzież nie spieszyły się z usuwaniem nieprzyjemnych informacji 

z internetu, ale zachowały je na wypadek, gdyby potrzebne było dokładniejsze 
zbadanie sytuacji.

Jeśli dziecko lub nastolatek skontaktowało się z Tobą w celu uzyskania 
pomocy w sprawie molestowania seksualnego przez internet lub innego 
nieodpowiedniego zachowania osoby dorosłej w internecie: (opracowane przez 
Specjalistów infolinii dla dzieci)

• Zapewnij dziecko, że dobrze zrobiło, kontaktując się z Tobą w celu uzyskania 
pomocy.

• Powiedz, że ważne jest zachowania dowodów zaistniałej sytuacji: 
korespondencji z osobą dorosłą, wysyłanych przez nią informacji lub 
wiadomości.

• Oceń, czy jest to sytuacja, w której potrzebna jest pomoc organów ścigania. 
Jeśli tak, poinformuj rodziców dziecka lub podejmij kroki prawne.

• Możesz zgłaszać nieodpowiednie treści znalezione w internecie lub 
nieodpowiednie zachowanie osób w internecie za pośrednictwem 
internetowej infolinii svarusinternetas.lt

Pytania i odpowiedzi dotyczące filmu i tematów poruszanych w filmie

• Ile lat mają aktorki i jak udało im się zagrać dwunastoletnie dziewczynki? 

• Rok 2020 Tereza – 23, Sabina – 19, o Agnesa – 21 lat. Tereza jest prawdziwą 
aktorką, a Sabina i Anežka pierwszy raz tworzyły film. Długo i odpowiedzialnie 
przygotowywały się do filmowania - komunikowały się z młodszymi 
dziewczynami, pytały, co im się podoba, co robią, słuchały jak mówią, 
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obserwowały, jak wchodzą komunikują się w sieciach społecznościowych. To 
pomogło im wczuć się w ich role. 

• Pozytywny bohater filmu (jedyny facet w filmie, który niczego nie żądał) - czy 
jest prawdziwy i czy naprawdę jedyny?

• Tak, podczas kręcenia, zespół kreatywny nie natknął się na inną osobę, która 

• nie chciała nagich zdjęć dziewczyn czy wysyłała im niedopuszczalne treści. 
Wręcz przeciwnie, ostrzegł Agnesę. Grupa kreatywna skontaktowała się z 
tym mężczyzną po nakręceniu filmu. Wiemy, że ma 20 lat i jest studentem na 
uniwersytecie. Jego twarz w filmie została ujawniona za jego zgodą i wiedzą w 
jakim kontekście zostanie przedstawiony. 

• Co się stało z sprawcą molestowania, na spotkanie z którym udał się cały 
zespół kreatywny?

• Policja prowadzi śledztwo w jego sprawie, ale nie jest w stanie udzielić 
dalszych informacji na temat śledztwa. Ostrzeżono władze, aby nie mógł on 
kontynuować pracy z dziećmi.  

• Jak policja zareagowała na film i ile osób zostało już skazanych?

• Podczas kręcenia filmu do dziewczyn dołączyło 2458 potencjalnych sprawców 
molestowania. Do filmu wybrano tylko kilka przykładów. Od początku zdjęć 
było jasne, że materiał będzie musiał zostać przekazany czeskiej policji. 
Obecnie ona prowadzi dochodzenie.

Więcej informacji

• www.draugiskasinternetas.lt 

• www.esaugumas.lt 

• www.svarusinternetas.lt 

• Strony internetowe kampanii Centrum Wsparcia Dziecka „Nigdy nie wiadomo, 
kto jest po drugiej stronie” i „Myślę, więc nie wysyłam”.

• www.vaikulinija.lt

• www.jaunimolinija.lt

Narzędzie metodyczne zostało dostosowane i przygotowane przez Indrė 
Maršantaitė, pracownika młodzieżowego, edukatorkę praw człowieka i kierownika 

„Klasy niewygodnego kina”
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