
Lekcja edukacyjna dla 7-8 klas szkoły podstawowej lub 
pierwszych klas szkół ponadpodstawowych  

 

Temat:  

Cyberprzemoc i hejt w Internecie. 

 

Cel: 

1. uwrażliwienie uczniów na psychologiczne konsekwencje doświadczania 
hejtu w Internecie, 

2. przedstawienie uczniom możliwych sposobów radzenia sobie z obraźliwymi 
komentarzami, 

3. ograniczenie mowy nienawiści obecnej w Internecie. 

 

Potrzebne materiały: 

1. małe karteczki, 
2. kartki z konturami postaci nastolatków: 
 dwie postacie dziewczyny,  
 dwie postacie chłopaka. 

 

Jeśli istnieje taka możliwość najlepiej ułożyć krzesła w kręgu. 

 

 

 

 

 

 



 



 



Scenariusz: 

1. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji. Zawarcie kontraktu z uczniami 
poprzez pytanie: co byłoby wam potrzebne, aby podczas lekcji czuć się 
bezpiecznie oraz móc swobodnie się wypowiadać? Wspólne ustalenie 
najważniejszych zasad pomocnych nauczycielowi oraz uczniom i zapisanie 
ich. 
 

2. Pytanie do uczniów: czym jest hejt? Jeśli istnieje potrzeba, należy 
przedstawić krótkie objaśnienie. Słowo wywodzi się od angielskiego hate, 
czyli nienawiść. Są to obraźliwe treści zamieszczanie w Internecie pod 
postacią tekstu, a także memów, filmików, skierowane wobec konkretnych 
osób lub grup społecznych. Hejt często dotyka osoby znane, a hejterzy 
zakładają specjalne grupy, by działać razem. Na Instagramie sprzedawane są 
konta z określoną ilością polubień i zdjęć, które wydają się autentyczne, a 
następnie są one wykorzystywane przez hejterów.  
 

3. Rozdanie uczniom karteczek, na których zapisać mają „Tak” lub „Nie” w 
odpowiedzi na pytanie: czy doświadczyli hejtu w Internecie. Zebranie 
karteczek i szybkie zliczenie odpowiedzi (można poprosić o pomoc uczniów). 
Podsumowanie wyników (wyniki można przedstawić procentowo). 
Jak wynika z raportu EU Kids Online, co trzeci nastolatek spotkał się z mową 
nienawiści w Internecie, a 10% doświadczyło jej osobiście (źródło: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mowa-nienawisci-w-sieci-dotyczy-coraz-
wiekszej-liczby-nastolatkow-w-biurze-rpo-zaprezentowano-raport). 
 

4. Praca w grupach. Klasę dzielimy na 4 grupy, rozdajemy kartki z obrazkami (z 
konturami postaci) i prosimy, by uczniowie na kartkach wpisali myśli oraz 
uczucia, jakie mogą pojawiać się u nastolatka doświadczającego hejtu. 
Podsumowanie: osoba doświadczająca hejtu może odczuwać obniżoną 
samoocenę, smutek, lęk, stres, mieć zachwiany obraz świata, zacząć 
izolować się od bliskich, być coraz mniej odporna na to, co się dzieje, co w 
konsekwencji prowadzić może do depresji, a nawet prób samobójczych. 

 

 



5. Pytanie do uczniów: jak reagować na hejt? „Burza mózgów”: 
 „nie karm trolla” – nieodpowiadanie na negatywne komentarze, 

niewchodzenie w dyskusję, 
 zgłoszenie do administratora strony, 
 usuwanie negatywnych komentarzy, 
 blokowanie osób, które są autorami obraźliwych komunikatów, 
 odpowiedzi typu: „tutaj nie komentujemy w ten sposób”, „na moim profilu 

nie używamy mowy nienawiści”, 
 zgłoszenie sprawy osobom dorosłym, policji (warto robić zdjęcia 

negatywnych komentarzy), 
 akcja „przytul hejtera” na stronie: www.przytulhejtera.pl 

 
Reaguj, gdy ktoś Cię obraża, a także gdy zauważysz przykre komentarze 
wobec innych. 
 

6. Podkreślenie, że hejt jest karalny – kara grzywny, ograniczenia lub 
pozbawienia wolności do roku. Przykład: Wyrok Sądu Rejonowego w 
Poznaniu z 2016r. – „kara 400 godzin w hospicjum dla ucznia poznańskiego 
technikum za obelgi i oszczerstwa na forum internetowym pod adresem 
blogera i jego rodziny” (źródło: https://www.prawowmodzie.pl/hejt-w-
internecie-odpowiedzialnosc/). 
 

7. Jeśli grupa pracuje szybko – „burza mózgów” dotycząca tego, jakie są 
przyczyny hejtu: 

 Internet pozornie zwiększa anonimowość, ludzie czują się w związku z tym 
bezkarni, istnieje przekonanie, że obraźliwe komentarze nie są niczym złym, 

 chęć obrażenia innych, 
 zazdrość o to, że ktoś ma lepiej niż my, 
 zły nastrój, kumulacja złych wydarzeń (hejt może dawać krótkotrwałe 

polepszenie nastroju), 
 przekonania i poglądy dotyczące innych osób, a także grup społecznych. 

 
8. Rozdanie ulotek. 


