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E-generacja:
Pokolenie, które urodziło się w świecie cyfrowym. Nie 
zna świata bez internetu, mediów społecznościowych i 

urządzeń mobilnych.
- mechanizmy charakterystyczne dla okresu dojrzewania w 

integracji ze środowiskiem internetu sprzyjają łatwości 
ujawniania wrogich zachowań w sieci

/ ograniczona zdolność do przyjmowania perspektywy innej 
osoby, ograniczony wgląd w siebie, umiejętność refleksji i 
samooceny, relatywizm moralny i skłonność do zachowań 
opozycyjnych/ 

- wpływ rówieśników w sieci jest znacząco silniejszy z racji 
braku realnej obecności dorosłych /bycie poza realną 
strefą wpływów dorosłych/

- pozorna anonimowość, co powoduje poczucie 
bezkarności oraz pozwala przekraczać granice , 
impulsywnie generować zachowania wbrew ustalonym 
normom społecznym



- mocne poczucie kreowania rzeczywistości, 
sprawstwa

- zdobywanie wirtualnej popularności, jako miara 
wartości i statusu w grupie rówieśniczej

- wirtualna relacja społeczna kontra rzeczywista 
/ograniczone możliwości zdobycia kompetencji 
społecznych w zakresie treści poznawczych i 
emocjonalnych/ 



Nowe znacznie pojęcia 
grupa rówieśnicza:

• grupą odniesienia jest wspólnota wirtualna, 
przynależność do grona znajomych, kryterium 
atrakcyjności ilość polubień, udostępnień

• grupy zainteresowań, towarzyskie, handlowe itp. 
• portale społecznościowe rodzajem „wirtualnego” 

podwórka, miejscem spotkań



Świat wirtualny kontra 
rzeczywisty

• świat wirtualny przestaje być alternatywą dla świata 
rzeczywistego, to często on kreuje naszą 
rzeczywistość

• młodzież przestaje dzielić świat na fizyczny i 
cyfrowy, oba z nich są jednakowo realne

• połączenie światów – trudne do oddzielenia, gdzie 
zaczyna się fizyczny świat, a gdzie cyfrowy. 
Przenikają się one wzajemnie i mają na siebie 
wpływ.





Zbliżenie, przecięcie się 
świata wirtualnego z 

realnym
• duża ilość spędzanego przez dzieci czasu w świecie 

nowoczesnych technologii
• ryzykowne zachowania online wynikają często z 

problemów w życiu realnym
• zaciera się jednoznaczny podział pomiędzy 

problemami realnymi i wirtualnymi
• zakłócenie rozwoju zdolności interpersonalnych i 

kompetencji społecznych
• zmiana stylu życia, zaniedbywanie aktywności 

fizycznej



Młodzież, a korzystanie 
z technologii informacyjnej

-korzystanie z technologii jest dość fasadowe –
oznacza to, że gdy mają zrobić coś bardziej 
skomplikowanego, to nie potrafią.
- nie zawsze rozumieją i są świadomi natury 
funkcjonowania internetu – nie mają świadomości , że 
funkcjonują w chmurach informacyjnych, że treści 
pokazywane są im przez algorytmy na podstawie ich 
wcześniejszych zachowań w sieci. 
- nie potrafią rozróżnić fake newsów od prawdziwych 
informacji, nie wiedzą, jak sprawdzać źródła ( 
osłabienie krytycznego myślenia, autorefleksji, 
selektywności w myśleniu)



Zaklinanie rzeczywistości 
w mediach 

społecznościowych:
• poczucie osamotnienia /zdjęcia z imprez, spotkań z 

rówieśnikami)
• poczucie nieszczęścia ( roześmiane selfie)
• problemy z samooceną i samoakceptacją
( zdjęcia akcentujące atrakcyjny wygląd, nietypowe 
zainteresowania, wyczyny)
„elektoniczny”smoczek –gdy czujemy niepewność, 
smutek, czy strach używamy tego smoczka, tym 
samym zatracając umiejętność radzenia sobie z tymi 
emocjami



FOMO (ang. Fear of 
Missing Out)-

lęk przed odłączeniem 
• Największą potrzebą jest dostęp do internetu i bycie 

online
• Przekonanie, że coś ważnego ominie nas dokładnie 

wtedy, kiedy jesteśmy offline



Wysoki poziom FOMO 
to przede wszystkim: 

•obawa, że inni ludzie – w tym moi znajomi – mają więcej 
satysfakcjonujących doświadczeń w życiu

•niepokój w sytuacji, kiedy moi znajomi bawią się beze mnie, 
kiedy nie wiem, jakie mają plany, obawa przed przeoczeniem 
zaplanowanego lub spontanicznego spotkania

•ciągłe sprawdzanie, co robią moi znajomi, chęć, by cały czas 
być na bieżąco z ich życiem

•potrzeba, a czasem przymus relacjonowania swojego życia –
przede wszystkim pozytywnych wydarzeń – w internecie

•potrzeba posiadania telefonu zawsze w zasięgu ręki tak, aby nic 
nie umknęło mojej uwadze



Dziecięca wrażliwość, 
a zagrożenia czyhające w sieci:

• w obszarze treści nieadekwatnych do poziomu 
rozwoju psychofizycznego / przemoc, pornografia, 
w tym przemoc seksualna wobec dzieci/

- niebezpieczne kontakty z dorosłymi, jak również 
grupami rówieśniczymi o działalności destrukcyjnej –
społeczności internetowe promujące anoreksję, 
samookaleczanie, samobójstwo, przemoc, 
nienawiść lub polityczny ekstremizm

- dziecko ze względu na swoją naiwność i wrażliwość 
łatwą ofiarą dla grup stosujących mechanizmy  
indoktrynacji opartych na zasadach „prania 
mózgu”. Szczególnie sekty i organizacje 
parareligijne



• w obszarze ryzykownych zachowań:
- ryzykowne zachowania seksualne, w tym sexting
/ zachęcanie do robienia zdjęć erotycznych sobie lub 

innym w celu wymiany lub umieszczenia ich w sieci
- dzieci i młodzież w sieci mogą być zachęcane do 

zamieszczania na publicznie dostępnych stronach 
informacji na swój temat, prywatnych zdjęć, filmów 
lub tekstów, co może narusza ć ich 
bezpieczeństwo, kompromitować je lub nawet 
narazić w przyszłości na kłopoty w znalezieniu pracy

- mogą paść ofiarą nękania i prze śladowania, 
a działania sprawców często są nagradzane przez 

innych 
użytkowników sieci, co może zachęcać do 

prześladowania kolejnych ofiar



W obszarze usług handlowych w internecie:

• umożliwienie dzieciom dostępu do produktów i 
usług nieadekwatnych do ich wieku

• narażenie na oszustwa, kradzież danych 
osobowych, czy tożsamości

• nadużycia natury finansowej 



W obszarze –uzależnienie od mediów 
elektronicznych

• Internet umożliwia dostęp do atrakcyjnych gier, 
umożliwiających rywalizację lub tworzenie 
alternatywnych światów. Nadmierne 
zaangażowanie w tak atrakcyjną formę spędzania 
czasu prowadzi często do zachowań obsesyjnych, 
noszących znamiona nałogu. Uzależnienie od 
komputera i/lub Internetu może wpływać na 
zdrowie użytkowników, jak również na upośledzenie 
zdolności interpersonalnych.



CYBERPRZEMOC:

•przemoc  z użyciem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych

•najczęściej przemoc rówieśnicza z 
użyciem telefonów komórkowych lub 

internetu





Nowe spektrum zjawisk 
funkcjonowania młodych ludzi 

w sieci

Zachowania agresywne i antyspołeczne, 
w których są oni nie tylko ofiarami i świadkami,
ale przede wszystkim sprawcami



PRZEMOC 
RÓWIEŚNICZA:

• PRZEMOC W REALU:
- przemoc fizyczna / 

bójki, pobicia, 
naruszanie 
nietykalności/ 

- o stopniu nasilenia 
decyduje przewaga 
fizyczna i psychiczna

- ślady /objawy/ 
przemocy fizycznej 
ograniczone w czasie 

• CYBERPRZEMOC:
- wysoki poziom 

anonimowości sprawcy
/ pozorna anonimowość/
- o stopniu nasilenia 

decyduje biegłość 
sprawcy w obsłudze 
technologii
komunikacyjnych

- całkowite usunięcie 
kompromitujących 
materiałów bywa 
niemożliwe



• tradycyjna przemoc 
fizyczna zostawia ślady-
szybsza interwencja 
zewnętrzna 

- mniejsza kontrola z zewnątrz, 
mniej „widocznych” śladów

- przeszkodą w 
przeciwdziałaniu 
cyberprzemocy –brak 
specjalistycznej wiedzy ze 
strony dorosłych

- wobec „niewidzialnego” 
rówieśnika w sieci łatwiej 
zachować się okrutniej, 
gdyż nie widzimy skutków 
wyrządzonej krzywdy 
/poczucie nierealności, 
odrealnienia/ . To co robię 
jest tylko w wirtualnej 
rzeczywistości



Formy cyberprzemocy:
• agresja słowna, np. wyzywanie na czatach 

internetowych, zamieszczanie komentarzy na forum 
internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości 
lub wystraszenia innej osoby;

• upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i 
filmów;

• zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych 
osób w portalach

społecznościowych;
• włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu 

zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć 
na profilach innych użytkowników;

• szantażowanie;
• ujawnianie sekretów;
• wykluczanie z grona „znajomych” w internecie;
• celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci



Nastolatki najczęściej 
doświadczają agresji w sieci ze 

względu na:
• poglądy (14,9%)
• wygląd (13,5%)
• upodobania (11,6%)
• narodowość (8,1%)
• ubiór (8,0%)
INNE MOTYWY:
• orientacja seksualna (4,6%)
• religia (4,5%)
• kolor skóry (4,3%)
• płeć (4,2%)
• zła sytuacja finansowa (3,8%)
Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania 
uczniów, NASK, 2019





Hejter
Osoba które atakuje innych, często samo doświadcza przemocy. 

Motywacją i korzyścią dla sprawcy hejtu jest:

• obniżenie napięcia emocjonalnego 

• potrzeba poczucia, że inni myślą tak samo, czyli potrzeba 
potwierdzenia przynależności

• poczucie wpływu, sprawczości 

• potrzeba uproszczenia świata

• podbudowanie poczucia wartości



Osoba, która pozwala sobie w sieci na wrogie, 
prześmiewcze komentarze i upokarzanie innych, zazwyczaj 
nie radzi sobie z własnymi słabościami – zazdrością, niską 

samooceną, potrzebą dowartościowania się kosztem 
innych, chęcią zaistnienia. Niestety anonimowość lub 
poczucie bezkarności w sieci prowadzą do sytuacji, w 
której hejter przelewa własną frustrację i negatywne 

emocje na innych bez poczucia odpowiedzialności za 
swoje działania.



CO DAJE HEJT HEJTEROWI?-

DLACZEGO HEJTER LEPIEJ SIĘ CZYJE 

HEJTUJĄC INNE OSOBY?
- hejt daje możliwość upustu swoim 

nieprzyjemnym emocjom
- wpis może być formą wyładowania i 

rozładowania emocji
- wypełnia w ten sposób swój wolny czas
- ma poczucie mocy, czuje się lepszy, wydaje mu 

się, że kontroluje sytuację
- często maskuje w ten sposób swoje kompleksy
- czuje się ważny
- Zazdrość i chęć zemsty /że jemu się nie 

powiodło/



Jak hejt może krzywdzić?
Są osoby o niższym poczuciu własnej 

wartości, które mają słabszą 
konstrukcję psychiczną, są w gorszym 
momencie swojego życia. Część z 
nich może nie potrafić sobie poradzić 
z hejtem, osłabieni i samotni mogą 
nie widzieć wyjścia z trudnej dla nich 
sytuacji. 



OFIARA HEJTU
Bycie „innym“ odróżnianie się na tle grupy, jest głównie przyczyną bycia 
odbiorcą hejtu czyli przemocy psychicznej: uczeń, który jest nowy w 
klasie, w szkole uczeń nieśmiały, stroniący od grupy rówieśniczej, 
trzymający się na dystans uczeń, który bardzo dobrze lub bardzo słabo 
się uczy uczeń mający nietypowe zainteresowanie, hobby, uczeń 
ubierający się inaczej niż pozostałe dzieci uczeń wyglądający inaczej: 
dziecko z nadwagą, noszące okulary, dziecko dużo niższe lub wyższe niż 
rówieśnicy uczeń niepełnosprawny uczeń nie mający w klasie dobrego 
kolegi, przyjaciela uczeń słabszy fizycznie
Źródło zdjęcia www.akademia.nask.pl



Jak się czuje ofiara 
hejtu?

• Zmienia się jej nastrój; staje się apatyczny, agresywny, 
płaczliwy, 

• Pogarszają się wyniki w nauce; problemy z koncentracją,

• Izoluje się od rówieśników,

• Zaczyna opuszczać lekcje, wagarować, 

• Zaczyna się skarżyć na bóle głowy, brzucha o 
niewyjaśnionych przyczynach. 

• Rozsyłanie i publikowanie kompromitujących materiałów 
w sieci powoduje u ofiar strach i wstyd.



Dlaczego ofiara nie zgłasza 
hejtu?

• może czuć się winna

• może bać się, że nie zostanie zrozumiana 

• może się bać reakcji kolegów, 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 walczyć z hejtem?
• Najprostszą i zarazem najtrudniejszą odpowiedzią 

jest –unikać czytania negatywnych opinii, a 
zwłaszcza odpowiadanie na nie. „Nie karmić 
trolla”- agresja rodzi agresję, choć nie jest łatwo 
zignorować negatywne komentarze na swój temat 
. Nie zmienia to faktu, że osoba walcząca z hejtem
może ignorować swoje emocje, musi je 
przepracować, najlepiej przy pomocy specjalisty.



Co robić będąc ofiarą 
cyberprzemocy?

• nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
• domagać się skasowania filmów i zdjęć 

nagranych wbrew naszej woli,
• natychmiast szukać pomocy u kogoś 

dorosłego – nauczyciela, pedagoga 
szkolnego, rodziców, psychologa

• zachowywać dowody cyberprzemocy,
• interweniować u dostawców usług 

internetowy



Co robić, będąc świadkiem 
cyberprzemocy?

• nie przesyłać dalej krzywdzących 
materiałów, które otrzymujemy w sieci,

• zawsze pomagać kolegom i koleżankom, 
którzy padli ofiarą cyberprzemocy,

• informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki 
kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga
szkolnego, rodziców



Dziecko, jako sprawca 
cyberprzemocy:

• niskie kompetencje społeczne
• zwrócenie na siebie uwagi, poszukiwanie
• chęć dowartościowania przez grupę



Dziecko, jako ofiara 
cyberprzemocy:

• poczucie odrzucenia od grupy
• izolacjonizm
• poczucie bezradności
• obniżony nastrój, płaczliwość
• poczucie osamotnienia
• niechęć do siebie
• myśli suicydalne i próby samobójcze



Edukacja medialna
• poziom kompetencji medialnych,  informacyjnych 

gwarancją umiejętnego, świadomego i 
bezpiecznego korzystania z nowych technologii 
przez dzieci i młodzież

• edukacja rodziców w zakresie wykorzystywania 
nowych technologii oraz umiejętności korzystania z 
narzędzi kontroli dziecka w sieci / programy, filtry 
itp./



Pytania …?

Ewa Przesłańska

pedagog, psychoterapeuta

ZPPP-P2 w Częstochowie


