
KĄCIK PSYCHOLOGA 

  W sytuacji, kiedy nasze dzieci zmuszone są na spędzanie 

tak dużej ilości czasu w Internecie, bardzo łatwo o 

doświadczenie negatywnych zachowań w sieci, jednym z nich 

jest tzw. hejt. Prowadząc życie w sieci, nie da się uniknąć hejtu. 

Warto namawiać dzieci, aby życie towarzyskie prowadziły nie 

tylko online, mimo pandemii. 

Hejt jest formą przemocy psychicznej i objawy jakie 

można zaobserwować są bardzo podobne do tych, przy innych 

formach przemocy. 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. 

 

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, może mieć obawy: 

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

• może się obawiać wyrzucenia poza grupę, do której przynależy, 

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

powstałą sytuację. 

 

Jeżeli jesteś tym szczęściarzem, któremu dziecko ufa na tyle, że 

przychodzi po pomoc, możesz być z siebie dumny, wykonujesz 

prawdopodobnie duży wysiłek, budując relację z dzieckiem! 

Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, wysłuchaj relacji dziecka uważnie, bez 

przerywania oraz bez pocieszania. 

 

➢ Sprawdź czy dobrze zrozumiałeś – spróbuj sparafrazować, powtórz jak zrozumiałeś to, 

co powiedziało dziecko, zapytaj czy to wszystko, co chciała/chciał powiedzieć, czy chce 

jeszcze coś dodać. Zapewnij je, że bardzo je kochasz, jesteś po jego stronie i nie 

pozwolisz na krzywdzenie. 

➢ Wyraź zrozumienie dla jego uczuć i emocji, że jest smutne, że płacze, że jest złe. 

Zaznacz, że rozumiesz te emocje, że jesteś z nim i że zrobisz, co możesz, żeby mu 

pomóc. Możesz powiedzieć np.: ”Widzę, że jesteś zdenerwowany i płaczesz. Chcę Ci 

pomóc najlepiej jak potrafię w tej sytuacji.” 

➢ Nie wyśmiewaj, nie umniejszaj, nie trywializuj jego problemu. Dla dziecka jego sprawy 

są bardzo ważne, nawet jeśli z twojej perspektywy, osoby dorosłej wydają się 

błahostką. Pamiętaj, jeśli wyśmiejesz dziecko, stracisz jego zaufanie, poczuje, że nie 

jesteś w stanie zrozumieć. Kolejnym razem może unikać przyjścia po pomoc do ciebie, 

może nie wiedzieć jak opowiedzieć, co się wydarzyło. 

➢ Doceń otwartość i zadeklaruj wsparcie. Porozmawiaj i wytłumacz zjawisko hejtu oraz 

to, że uczeń, który to napisał, prawdopodobnie sam doświadcza agresji. 

➢ Zniechęcaj dziecko do odwetu – dając wsparcie, nazywając emocje i potrzeby osoby 

dotkniętej hejtem. Możesz powiedzieć np.: „Reagowanie podobnym komentarzem jaki 

dostałaś/łeś może nie być zrozumiane, chcesz żebyśmy się zastanowili jak teraz 

zareagować?” 

➢ Powstrzymaj się od ataku słownego w kierunku sprawcy/sprawców hejtu. Pamiętaj 

dziecko uczy się od ciebie. 

➢ Pokaż dziecku, że nie jest w tym samo. Wytłumacz, że to, co o nim napisano nie jest 

prawdą, że to czyjaś opinia. Wytłumacz, dlaczego ten ktoś to zrobił. Możesz powiedzieć 

np.: „To ważne, co mówisz dzięki temu możemy razem się tym zająć“ lub „To jest tylko 

opinia tej osoby. Widać bardzo chciał ją jakoś wyrazić, a nie znalazł innego sposobu“. 

➢ Zgłoś sprawę w szkole, jeśli dotyczy to grupy szkolnej: wychowawcy, szkolnego 

pedagoga i psychologa. 

➢ Możesz zgłosić sprawę na policję.  



 

Zadziałałeś prawidłowo, najważniejsze, że dziecko otrzymało 

wsparcie, co jeszcze możesz zrobić, aby w przyszłości Twoja pociecha 

potrafiła sobie radzić w takich sytuacjach? 

✓ Wzmacniaj poczucie wartości twojego dziecka, pokazuj jego 

mocne strony i zasoby. W codziennych sytuacjach możesz mówić 

np.: 

„Widzę, że dziś pamiętałaś/eś żeby zabrać plecak do pokoju, dzięki czemu można było przejść 

przez korytarz.“ 

„Dziękuję, że dziś sam zadbałeś o to, by o właściwym czasie skończyć granie na komputerze.“ 

„Dzisiaj sama pamiętałaś żeby wyprowadzić/nakarmić psa o czasie.“ 

 

✓ Stosuj konstruktywną informację zwrotną, czyli taką bez oceniania, przyklejania łatek, 

za to pokazując, co i jak mogłoby zrobić inaczej: 

Kiedy jesteś zdenerwowany, a dziecko zaczyna krzyczeć, spróbuj zatrzymać lawinę złości, 

mówiąc np.: 

“Wolę żebyś mówiła/mówił, że chcesz porozmawiać później lub że nie chcesz teraz o tym 

rozmawiać” lub “Wolę żebyś pomogła/pomógł mi zrozumieć opowiadając sytuację jeszcze raz, 

spokojnie i wyraźnie.“ 

✓ Ucz empatii, dając przykład własnym postępowaniem. 

Dziecko może chcieć się zemścić, na kimś, kto go krzywdzi, dlatego uczenie empatii jest 

bardzo ważne, głównie poprzez dawanie przykładu. Zachęcaj dziecko do budowania relacji 

poza mediami społecznościowymi, do budowania swojej pozycji w grupie, ale poprzez 

pozytywne rzeczy jak: hobby, pomaganie innym. 

Dzięki empatii druga osoba może doświadczyć bycia wysłuchaną i usłyszaną przez siebie 

samą oraz stawić czoła wyzwaniu, jakim jest umożliwienie innym wyrażenia własnego zdania, 

bez bycia ocenianym czy krytykowanym. 

 

Zdarzyć się może… 

 Również Twoje dziecko może stać się autorem hejtu, nikt 

z nas nie chce tego doświadczać, jednak ważne, aby do sytuacji 

podejść najspokojniej, jak to możliwe i reagować 

konstruktywnie: 

 



➢ 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 raniło by drugiej osoby. 

➢ Wytłumacz dziecku, co to znaczy być empatycznym i dlaczego warto. Podaj przykłady 

do czego doprowadziły już tego typu wpisy. 

➢ Jeśli dziecko się zgadza, zawsze możesz poprosić innego dorosłego o pomoc w 

rozmowie z nim. 

➢ Zastanów się czy chcesz podjąć jakieś działania w związku z tym co usłyszałeś/łaś. Co 

chcesz zrobić, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości? 

 

PAMIĘTAJ! 

❖ Dla młodego człowieka bardzo ważna jest akceptacja grupy, 

funkcjonowanie z rówieśnikami. Młodzi chcą budzić podziw, respekt, 

a często wydaje im się, że najłatwiej jest zaimponować agresją, 

wzbudzić poklask i aprobatę. 

❖ Dzieci dopuszczające się agresji często same jej doświadczyły lub 

nadal jej doświadczają. 

 

Bernadetta Pisarczyk 

psycholog szkolny 
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