


CO TO JEST HEJT?
Pod pojęciem hejt przyjmujemy działanie w internecie wymierzone w indywidualne 

osoby. To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, raniący i 

obrażający, wręcz „chamski”, w sposób wyrażający pogardę. Towarzyszy temu często 

wulgarny język. Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy. Hejt

dotyczy ludzi sławnych, ale też spotykają się z nim zwykli ludzie na forach 

internetowych, portalach społecznościowych jak facebook, ask.fm itd. Hejt prowadzi 

do poważniejszego zjawiska jakim jest mowa nienawiści, a ta z kolei do wykluczenia, 

dyskryminacji i przemocy.



DROGI RODZICU !

Rodzice często nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu ich dzieci funkcjonują 

w rzeczywistości wirtualnej. Zawierane znajomości przenoszą się i żyją 

równolegle w mediach społecznościowych. Facebook, snapchat, instagram, 

askfm, youtube, TiKTok, to przestrzenie gdzie młodzi ludzie wymieniają się 

zdjęciami, komentarzami, spostrzeżeniami.



DLACZEGO HEJT JEST GROŹNY?

Bo ma groźne konsekwencje. Obniża samoocenę, wywołuje negatywne 

emocje. W skrajnym wypadkach może doprowadzić do samobójstwa. 

Dobrze znane są już przypadki nastolatków, a nawet dzieci, które pod 

wpływem nękania w sieci i hejtowania przez rówieśników targnęły się na 

życie.



CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC?

• Próba zakazania korzystania z internetu zamiast zatrzymać zjawisko będzie 
impulsem do ukrywania lub szukania nowych form kontaktu wirtualnego i 
może spowodować wykluczenie dziecka z grupy rówieśniczej. Podczas gdy 
dla młodego człowieka grupa, przynależność  do niej, akceptacja z jej 

strony  jest, w tym okresie życia, sprawą priorytetową. 

• To co możesz zrobić jako świadomy rodzic, to zaakceptować ten fakt 
i nauczyć się korzystać z mediów społecznościowych oraz zrozumieć  
problem hejtu, który ma miejsce w internecie i może dotknąć Twoje 

dziecko. Konsekwencje tego zjawiska często bywają poważne.



JAK MOGĘ ROZPOZNAĆ, ŻE MOJE DZIECKO DOŚWIADCZA HEJTU ?
Hejt jest formą przemocy psychicznej i objawy jakie można zaobserwować są bardzo podobne do

tych, przy innych formach przemocy. 

Sygnały pokazujące, że w życiu dziecka dzieje się coś złego, coś z czym sobie nie radzi (może 

zaistnieć tylko jeden lub kilka z nich):

•  Twoje dziecko stało się apatyczne, agresywne, płaczliwe  i  miewa zmienne nastroje, 

• Twoje dziecko gorzej śpi, miewa koszmary nocne,  a nawet  zaczęło się moczyć podczas snu, 

• Twoje dziecko straciło apetyt lub wprost przeciwne  zaczęło jeść kompulsywnie, 

• Twoje dziecko ma gorsze wyniki w nauce, wyraża  niechęć  do nauki, 

• Twoje dziecko wycofało się z kontaktów  z rówieśnikami,  kolegami, 

• Twoje dziecko zaczęło unikać szkoły, wymyśla powody  żeby zostać w domu: choroba, złe

samopoczucie fizyczne,

• Twoje dziecko straciło zainteresowanie dotychczasowym  hobby, czymś co je dotąd mocno 

pochłaniało, interesowało, 

• Twoje dziecko zaczęło mieć tiki nerwowe lub nawet  objawy autoagresji, 

• Twoje dziecko zaczęło mieć bóle głowy, brzucha   o niewyjaśnionych przyczynach.



DZIECKO MOŻE CI NIE POWIEDZIEĆ, ŻE DZIEJE SIĘ COŚ 
ZŁEGO, ŻE DOŚWIADCZA PRZEMOCY ZE STRONY SWOICH 

KOLEGÓW. DLACZEGO DZIECKO CI NIE MÓWI ?

• może czuć się winne zaistniałej sytuacji

• może bać się, że nie zostanie przez ciebie zrozumiane, 

• może się bać reakcji kolegów myśli, że sytuacja się pogorszy, że zostanie 
potraktowany jak donosiciel, 

• może się obawiać wyrzucenia poza grupę do której przynależy, 

• może się bać, że gdy powie zostanie wyśmiane lub obarczone odpowiedzialnością 
za powstałą sytuację,

• może się wstydzić tego, co piszą na jego temat, może nawet myśleć, że to 
prawda o nim,



JAK ROZMAWIAĆ ZE SWOIM DZIECKIEM, KTÓRE JEST 
AUTOREM HEJTU ? 

• Porozmawiaj, zapytaj dlaczego to zrobiła/zrobił, 

co chciał przez to osiągnąć. Rozmawiając 

wysłuchaj, bądź ciekaw, staraj się zrozumieć 

powody.

• Powiedz o możliwych konsekwencjach jej/jego 

czynu.

• Wspólnie zastanówcie się, co mogło przeżywać 

dziecko, które doznało hejtu.

• Zapytaj twoje dziecko :  „Jak teraz widzisz tę 

sytuację?“ czy ma jakiś pomysł jak może 

zadośćuczynić, czy jest coś co może zrobić, co 

dało by mu to samo uczucie, co dał mu ten hejt, 

a co nie raniłoby drugiej osoby. 

• Wytłumacz dziecku, co to znaczy być 

empatycznym i dlaczego warto. Podaj przykłady 

do czego doprowadziły już tego typu wpisy.
•



JAK RADZIĆ SOBIE 
Z CYBERPRZEMOCĄ ?

1. POROZMAWIAJ Z BLISKĄ CI OSOBĄ – POSZUKAJ WSPARCIA I POMOCY

Rozmowa z przyjacielem bądź zaufaną osobą dorosłą pomoże Ci zapanować nad emocjami i 

poczuć się lepiej. Omówienie problemu z różnych perspektyw może  w wielu przypadkach  

pomóc Ci ochłonąć i na spokojnie zaplanować kolejne działania. 

2. ZACHOWAJ DOWODY

Zanim podejmiesz próby usunięcia obraźliwych wiadomości - pamiętaj, że są ważnym 

dowodem nękania. Zabezpiecz dowody w postaci wydruków lub screenshota (zrzut 

ekranu).  



3. ZGŁOŚ INCYDENT

Zwróć się o pomoc do rodziców lub innej zaufanej osoby dorosłej (wychowawcy, pedagoga 
szkolnego, dyrektora). Pomogą Ci rozwiązać problem i udzielą wsparcia. Skorzystaj z  
telefonu zaufania 116 111. Jeśli czujesz się zagrożony powiadom policję (cyberprzemoc w 
świetle prawa jest czynnością karalną) 

4. PROWADŹ ROZMOWĘ NA SWOICH ZASADACH - NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W 
SPIRALĘ AGRESJI

Zachowanie cyberprzemocowe to próba dominacji - nie daj się. To kim jesteś i jak się 
postrzegasz zależy tylko od Ciebie. Nie pozwól się sprowokować. Zaskocz agresora 
przyjaznym nastawieniem - to może zmienić ciąg wydarzeń.

5. ODETNIJ SIĘ OD AGRESORA

Na wielu portalach społecznościowych możesz zablokować osobę, która Cię prześladuje. 
Także telefony posiadają funkcję blokowania innych numerów. Możesz również zgłosić się 
z prośbą do administratora o usunięcie obraźliwych treści lub fałszywego konta -
pamiętając aby najpierw zapisać dowody nękania. 


