
Witajcie! 

 

„Ja tylko klikam…” 

 

 

 Z ostatnich badań wynika, ze ponad 50% osób w wieku 12-16 lat zetknęło się z 

różnymi formami cyberprzemocy, a 60 % (!) młodych ludzi w wieku 16-19 lat uważa, ze 

natężenie hejtu wzrosło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pięćdziesiąt trzy procent nastolatków 

doświadczyło hejtu personalnie, 65 % badanych w wieku 16-19 lat przyznaje, ze używali 

stwierdzeń noszących znamiona hejtu. Dlaczego tak się dzieje?  

Amerykanski psycholog Daniel Goleman uważa, ze narzędzia cyfrowe wprowadzają   

nasze neurony w błąd. Nie widząc twarzy drugiej osoby, trudno o empatię, o rozumienie 

drugiego człowieka. U młodzieży nie działają wówczas naturalne hamulce i łatwiej                 

o zachowania przemocowe. Dodatkowo sprawca sądząc, ze jest anonimowy czuje się 

bezpieczny i bezkarny.  

Z drugiej strony szybkie rozpowszechnianie treści elektronicznych, kopiowalność         

i trwałość śladów internetowych powodują, ze dowód tej przemocy pozostaje na zawsze       

„w chmurze” i może zostać powielony przez kolejne osoby na przestrzeni wielu lat dokonując 

kolejnych zranień.  

 

Wg badań polskich  psycholożek : prof. Anny Szuster- Kowalewicz i dr Julii 

Barlinskiej młodzież stosuje cyberprzemoc  najczęściej z trzech powodów: 

- rozwiązanie jakiegoś problemu w relacji: komuś czegoś zazdroszczę, ktoś mi dokuczył w 

szkole, poczułem się upokorzony i szukam zemsty; 

- chęć zdobycia statusu w grupie, a łatwiej to robić poprzez negatywne bodźce, gdyż są 

bardziej widoczne i zyskują więcej uwagi; 

- zdobywanie fejmu, sławy – budowanie samooceny: mam poczucie, ze jestem królem sieci, 

bo mam najwięcej lajków i znajomych na FB. 

 

Najczęściej sprawcami przemocy są osoby zazdroszczące komuś, osoby o zaniżonej 

samoocenie, w jakiś sposób nieszczęśliwe, niespełnione. Często są to tez wcześniejsze ofiary 

cyberprzemocy, które szukają zemsty lub lepszego samopoczucia. Szczęśliwy człowiek nie 

ma potrzeby ranienia innych. 



  Najrzadziej cyberprzemocy dopuszczają się osoby pozytywnie aktywne podejmujące 

się konstruktywnych i twórczych aktywności nie tylko w sieci. S to często osoby z ciekawym 

hobby, z pasją, rozwijajcie swoje zainteresowania. 

 

  W zjawisku cyberprzemocy nieocenioną role pełnią świadkowie, którzy mogą te 

przemoc zatrzymać lub ją powielić. Świadek przemocy w sieci ma poczucie: Ja tylko 

klikam. Nie czuje, e robi cos złego. Jest tylko pośrednikiem. Wojna toczy się o jego uwagę, a 

role sprawcy przemocy i świadka się zacierają. Powielając treść przemocową świadek staje 

się  sprawcą. 

Ofierze często trudno się obronić. Za to świadek może ocenić sytuację i zareagować. I 

na szczęście coraz częściej tak się dzieje. Świadkowie zaczynają przerywać łańcuch 

cyberprzemocy. Jak powiedział jeden z badanych: „ Pomyślałem, ze to za dużo, ze ona może 

sobie cos zrobić i musiałem zareagować”.   

 

A jeśli doświadczyłeś cyberprzemocy? 

 

Pamiętaj, ze nie jesteś bezbronny, a sprawca nie jest bezkarny. 

 

1. Przede wszystkim zabezpiecz dowody. Zrób print screen tego, co się wydarzyło. 

2. Sięgaj po pomoc. Skontaktuj się z zaufaną osobą dorosłą – rodzicem, kimś bliskim,  z 

pedagogiem szkolnym albo z kimś z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (tel.: 

116 111), gdzie pracują specjaliści, którzy mogą udzielić Ci pomocy. Możesz zgłosić 

sprawę anonimowo. 

3.  Pomyśl, zanim cos umieścisz w Internecie: czy ktoś tego zdjęcia nie wykorzysta w 

sposób, którego byś sobie nie życzył. Wrzucając coś do sieci, tracisz nad tym kontrolę. 

4. Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy, porozmawiaj ze skrzywdzoną osobą. Okaż 

wsparcie. Zapytaj, jak możesz pomóc. 

 

Więcej informacji znajdziesz pod nr tel: 116 111 oraz na impact.fdds.pl 

 

Temat trudny, ale  bardzo ważny.  

Pozdrawiam wszystkich. 

Iwona Szymczak – pedagog szkolny  

e-mail: iterlecka@wp.pl 

mailto:iterlecka@wp.pl


 

P.S. 

Uczcie się pilnie i systematycznie. Jest okazja popoprawiać oceny. 

Jeśli będziecie mieli w przyszłości okazję, obejrzyjcie film „Sala samobójców. Hejter”. 

Prawdopodobnie, gdy pandemia się skończy, będzie wyświetlany w kinach. Na razie 

zostańcie w domach. 

 

Literatura: 

Czasopismo „SENS” 

Czasopismo „Charaktery” 


