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Czas trwania: 52 min.

Kraj: Republika Czeska

Rok: 2017

Metoda pasuje do następujących przedmiotów: informatyka, etyka, 
psychologia, pedagogika społeczna, godzina wychowawcza

Wielkość grupy: do 30 nastolatków

Film przeznaczony jest: Dla uczniów klas 5–8

Film porusza temat praw człowieka:  Wolność wypowiedzi, tj. prawo do 
swobodnego wyrażania własnej opinii oraz do publikowania artykułów i 
programów zarówno w internecie, jak i w mediach społecznościowych; a 
także prawo do prywatności, tj. nikt nie powinien próbować szkodzić naszemu 
dobremu imieniu poprzez ujawnianie osobistych informacji.  

Reżyser i producent: Kateřina Hager

Opis filmu: Ten film opowiada historie trójki dzieci: dwunastoletniego 
utalentowanego youtubera wspinającego się na wyżyny i niziny internetowej 
chwały; trzynastoletniego chłopaka z pasją do gier komputerowych; młodej 
dziewczyny, która pada ofiarą wykorzystywania seksualnego w internecie.

Ten film dokumentalny ukazuje wyjątkową atrakcyjność internetu dla dzieci i 
młodzieży, a także zwraca uwagę na niektóre zagrożenia, które napotykamy w 
przestrzeni wirtualnej.

Główne tematy poruszane w filmie: Mowa nienawiści w internecie, znęcanie się 
w internecie, umiejętność korzystania z internetu i bezpieczeństwo. 

Pierwsza historia: 

a.) wolność wypowiedzi

b.) mowa nienawiści w internecie
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Przygotowanie się i wprowadzenie

Projekcja filmu (I historia/ 00:00-17:23 )

Omówienie I historii

Projekcja filmu (II historia/ 17:23- 37:02 )

Omówienie II historii 

Projekcja filmu (III historia/ 37:02- 52:00 )

Omówienie III historii

Aktywne zadanie 

Podsumowanie

3min.

17min.

5min.

20min.

5min.

15min.

5min.

20min.

5min.

Czas ZadanieDruga historia: 

a.) gry komputerowe i uzależnienie 

b.) formy przyjaźni w grach komputerowych 

c.) umiejętności społeczne

Trzecia historia: 

a.) uwodzenie w internecie (molestowanie seksualne nieletniego w internecie)

b.) umiejętność korzystania z internetu i bezpieczeństwo 

Cele obejrzenia filmu/zajęć:

• Dać młodzieży możliwość dzielenia się odczuciami, emocjami i wrażeniami po 
obejrzeniu filmu;

• Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dyskusji;  

• Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w 
cyberprzestrzeni; 

• Dostarczenie informacji o tym, gdzie można się zwrócić w przypadku 
doświadczenia niechcianego zachowania w sieci; 

• Pomóc młodzieży zrozumieć, że prawa człowieka muszą być przestrzegane nie 
tylko w realnym życiu, ale także w przestrzeni wirtualnej. 

Ponieważ ten film przedstawia trzy historie różnych dzieci, zaleca się 
przeprowadzenie krótkich dyskusji po każdej historii. Minimalny czas całych zajęć 
to dwie lekcje (po 45 minut każda) tj. 90 min.

Środki: rzutnik, komputer, łącze internetowe, notatki nauczyciela, kopie 
aktywnego zadania (jeden schemat dla każdego uczestnika, Załącznik nr 1) 

STRUKTURA ZAJĘĆ
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Internet jest nieodłącznym elementem współczesnego życia, który z pewnością 
ułatwia nam funkcjonowanie, ale chyba nikt nie odważyłby się zaprzeczyć, 
że internet ma też ciemną stronę. W sieci można spotkać mowę nienawiści, 
cyberprzemoc, uwodzenie, korzystanie z internetu może prowadzić też do 
uzależnienia od gier komputerowych. Internet może zagrażać podstawowym 
wartościom społeczeństwa demokratycznego i naruszać prawa człowieka. 

Dzieci i młodzież mogą być szczególnie podatne na pułapki internetowe, ponieważ 
ich osobowości wciąż się kształtują, a więzi społeczne i „moda” odgrywają w tym 
wieku szczególnie ważną rolę. Wszystkie te wyzwania w przestrzeni internetowej 
są stosunkowo nowe, a wiele organizacji i instytucji poszukuje sposobów na 
wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie nienawiści i innych zagrożeń w 
cyberświecie oraz na wspieranie kultury praw człowieka w świecie wirtualnym. 
Nie cofniemy czasu – internet, media społecznościowe i gry komputerowe 
zostaną z nami i będą się rozwijać, oferując młodym użytkownikom coraz to nowe, 
jeszcze bardziej atrakcyjne formy. Możemy jednak przyczynić się do poprawy 
sytuacji poprzez rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z 
internetu wśród dzieci i młodzieży. 

Film „Dzieci w sieci” może pomóc nauczycielom w rozpoczęciu niezręcznych 
rozmów na temat ciemnej strony internetu, zwłaszcza na takie tematy, jak 
mowa nienawiści, cyberprzemoc, uwodzenie w sieci, uzależnienie od gier 
komputerowych i umiejętność korzystania z internetu. Należy pamiętać o tym, 
że większość dzieci uczy się dziś obsługi komputera wcześniej niż wiązanie 
butów czy jazda na rowerze. Na całym świecie dorasta nowe pokolenie dzieci i 
młodzieży, które więcej czasu spędza w świecie wirtualnym niż na placu zabaw, 
i starsze pokolenie raczej nie zmieni tej rzeczywistości (ale czy warto?). Dlatego 
pracując z dziećmi i młodzieżą nad tematami kreującymi świadomość korzystania 
z internetu, konieczne jest nie tylko zaangażowanie się w próbę zrozumienia tej 
„nowej rzeczywistości”, ale także przygotowanie się do zaoferowania i udzielenia 
pomocy ofiarom internetu. 

W ramach przygotowań do obejrzenia i dyskusji na temat filmu nauczyciele/
moderatorzy powinni wiedzieć, jak określić kilka ważnych pojęć: 

YOUTUBERZY 

Tak zwani twórcy i administratorzy treści audiowizualnych, którzy używają 
YouTube jako platformy komunikacyjnej. 

CYBERPRZEMOC (ang. cyberbullying)

Cyberprzemoc - prześladowanie, które ma miejsce w internecie lub w innej 
wirtualnej przestrzeni, gdzie przemoc odbywa się z wykorzystaniem narzędzi 
takich jak: e-mail, wiadomości sms, czaty, sieci społecznościowe, a także za 
pomocą telefonów komórkowych. Cyberprzemocą nazywamy zachowanie takie 
jak:

Obrażanie w przestrzeni wirtualnej, gdy dziecko jest nękane publicznie, w 
sytuacji, gdy widzą i słyszą to inni, co może wywołać strach i wstyd u dziecka, 
które doświadcza nękania. Na przykład, na profilu w sieci społecznościowej 
wypisywane są różne przekleństwa, dziecko publicznie jest przezywane.

Zniesławienie w internecie, gdy o dziecku lub jego grupie rozpowszechniane są 
plotki. Na przykład dziewczęta dwie osoby z klasy nazywają „parą”, wysyłając 

Kontekst filmu PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO OBEJRZENIA FILMU
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wiadomości i e-maile na ten temat do innych kolegów z klasy, rozpowszechniając 
w taki sposób fałszywe informacje.

Podszywanie się pod inne dziecko i szkodzenie jego reputacji. W cyberprzestrzeni 
łatwo jest pozostać anonimowym i ukryć swoją tożsamość, można też udawać, 
że się jest kimś innym niż w rzeczywistości. Na przykład siódmoklasista dla żartu 
udaje swoją koleżankę z klasy i w jej imieniu pisze SMS-y do innych dziewczyn w 
klasie, przezywając je różnymi brzydkimi słowami.

Informacje osobiste są pozyskiwane w sposób nieuczciwy i ujawniane innym. 
Mogą to być osobiste zdjęcia, filmy, dane logowania i inne ważne informacje, 
których dziecko nie chce udostępniać innym.

Odrzucenie i nieprzyjęcie grupy znajomych na czatach, portalach 
społecznościowych itp.

Prześladowanie, gdy stosowane są groźby wyrządzenia krzywdy, powiedzmy 
pobicie lub stwierdzenia, że dziecko jest potajemnie obserwowane.

Filmowanie i przesyłanie oraz rozpowszechnianie w internecie różnych sytuacji 
związanych z dzieckiem. Dziecko może być filmowane w sytuacjach, które są dla 
niego niekomfortowe, gdy np., źle odpowiada na lekcji, niezbyt dobrze wykonuje 
zadanie na lekcji wychowania fizycznego, jak również mogą być filmowane i 
rozpowszechniane akty przemocy wobec dziecka

(„Cyberprzemoc“ www.bepatyciu.lt )

MOWA NIENAWIŚCI

Język nienawiści wzbudza nienawiść lub przemoc wobec jednostek lub grup 
jednostek z powodu pewnych cech. Mowa nienawiści nie jest wolnością 
wypowiedzi, dlatego można temu prawnie zapobiegać i za nią karać.

Definicja: mowa nienawiści to każda forma podżegania, rozpowszechniania lub 
usprawiedliwiania nienawiści i przemocy wobec osoby lub grupy ludzi ze względu 
na określone cechy, takie jak płeć, orientacja seksualna, rasa, grupa etniczna, 
narodowość, język, status społeczny, religia lub inne przekonania.

Co możemy uznać za mowę nienawiści? Różnica między tym, co można, a czego 
nie można uznać za mowę nienawiści, jest bardzo niewielka, dlatego ważne jest, 
aby wyraźnie odróżnić mowę nienawiści od innych obraźliwych, niepopularnych 
lub skrajnych poglądów lub stwierdzeń. Na przykład stwierdzenie może być 
sprzeczne z opinią większości, wydawać się obraźliwe i pełne nienawiści, ale tak 
naprawdę nie zachęca do nienawiści lub przemocy. Mowa nienawiści jest ogólnie 
definiowana jako język używany do atakowania osoby lub grupy osób, którą 
definiuje się według takich cech takich jak rasa, religia, pochodzenie etniczne, 
pochodzenie narodowe, płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna lub 
tożsamość płciowa.

Formy wyrażania nienawiści: mową nienawiści mogą być nie tylko publiczne 
wypowiedzi ustne, ale także inne formy ekspresji, takie jak fotografie, filmy, 
kreskówki i tak dalej. 

Kryteria rozpoznawania mowy nienawiści:

• Cel, do którego się dąży poprzez taki język czy działanie. Ogólnie mówiąc, czy 
intencją jest podżeganie do nienawiści; 

• Treść, jaki komunikat przekazuje język lub działanie, jaka forma lub ton języka 
jest używany;

• Docelowi odbiorcy, do których wypowiadane są komunikaty lub pokazywane 
działanie; 

• Kontekst, w którym język lub działanie jest rozpowszechniane (np. kontekst 
kraju, miasta, miasta);

• Wpływ, jaki może zostać wywarty na osobę lub grupę osób z powodu danego 
języka lub działania. 
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(“Kas ta neapykantos kalba ir kaip jos išvengti„ Všį Žmogaus Teisių Balsas, Vilnius, 
2020 („Co to jest mowa nienawiści i jak jej uniknąć” Głos praw człowieka, Wilno, 
2020), https://issuu.com/ztbalsas/docs/neapykantos_kalba_-_lithuanian__1_ )

Mowa nienawiści to przestępstwo, któremu państwo może zapobiegać lub karać 
go zgodnie z prawem. Litewskie prawo karne przewiduje grzywnę, areszt lub karę 
pozbawienia wolności za mowę nienawiści, jeśli były to wypowiedzi publiczne i 
miały na celu poniżenie, podżeganie do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy.

W sprawach karnych dotyczących mowy nienawiści nie tylko autorzy mowy 
nienawiści mogą zostać uznani za winnych. Również Ty możesz ponieść 
odpowiedzialność za szerzenie mowy nienawiści, jeśli zgadzasz się z jej treścią, na 
przykład oferując środki do rozpowszechniania lub przekazywania takiej mowy.

Zbrodnie nienawiści dzielą się na dwie kategorie: 1. Przestępstwa z nienawiści, 
które są jakimikolwiek przestępstwami przewidzianymi w Kodeksie karnym, jeśli 
zostały popełnione z powodu uprzedzeń, dyskryminacji lub nienawiści itp. w 
stosunku do grupy osób. 2. Mowę nienawiści (podżeganie).

Przestępstwa z nienawiści podlegają karze na mocy art. 170 litewskiego kodeksu 
karnego (podżeganie przeciwko dowolnemu narodowi, rasie, grupie etnicznej, 
religijnej lub innej grupie osób)

1. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, nabywa, wysyła, przewozi, posiada 
rzeczy, które wyśmiewają, gardzą, podżegają do nienawiści lub nawołują do 
dyskryminacji grupy ludzi lub osoby do nich należącej ze względu na wiek, płeć, 
orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, 
status społeczny, religię, przekonania lub poglądy lub podżega do przemocy, 

rozprawiania się fizycznego z taką grupą osób lub osobą lub rozpowszechnia 
takie treści, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo aresztu lub 
pozbawienia wolności na okres do roku.

2. Każdy, kto publicznie wyśmiewa, gardzi, nawołuje do nienawiści lub nawołuje 
do dyskryminacji grupy osób lub osoby do niej należącej ze względu na wiek, 
płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, 
pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania lub poglądy, podlega karze 
grzywny, ograniczenia wolności, aresztu albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

3. Każdy, kto publicznie nawołuje do przemocy, fizycznego rozprawiania się 
z grupą osób lub osobą do niej należącą ze względu na wiek, płeć, orientację 
seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status 
społeczny, religię, przekonania lub poglądy, lub finansuje czy w inny sposób 
materialnie wspiera taką działalność, podlega karze grzywny, ograniczenia 
wolności, aresztu lub pozbawienia wolności na okres do trzech lat.

4. Osoba prawna ponosi również odpowiedzialność za czyny przewidziane w 
niniejszym artykule.

Odszkodowanie. Ofiary mowy nienawiści mają prawo dochodzić odszkodowania 
pieniężnego od twórców lub rozpowszechniających taki język poprzez wszczęcie 
postępowania karnego, a także poprzez wytoczenie odrębnego powództwa 
cywilnego, jeżeli ich roszczenia w sprawie karnej nie zostały w pełni zaspokojone. 
Mowa nienawiści jest zwykle przedmiotem dochodzenia w postępowaniu karnym. 
Więcej informacji na temat tego, gdzie i jak złożyć pozew po doświadczeniu 
mowy nienawiści, można znaleźć na stronie internetowej “Przewodnik dotyczący 
praw człowieka“, www.zmogausteisiugidas.lt. 
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WOLNOŚĆ SŁOWA

Pracując nad tematem mowy nienawiści, często spotykamy się z argumentem 
o „wolności słowa”, dlatego ważne jest, aby rozumieć nie tylko pojęcia mowy 
nienawiści, ale także definicje wolności słowa/wypowiedzi. 

Wolność słowa – jest to wolność mówienia, pisania, czytania lub publikowania 
tego, co chcemy; powinniśmy mieć możliwość swobodnego wyrażania 
publicznie najróżniejszych pomysłów, opinii i stanowisk. Wolność wypowiedzi 
jest jedną z podstawowych zasad naszych praw człowieka. Gdzie zatem 
postawić granicę między wolnością wypowiedzi a zakazem mowy nienawiści? 
Ogólnie rzecz biorąc, wolność wypowiedzi podlega pewnym ograniczeniom, 

ponieważ zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry, religię 
lub orientację seksualną jest również podstawą naszych praw człowieka. 
Podczas pracy z młodymi ludźmi ważne jest aby podkreślić, że chociaż granica 
między dyskryminacją, nękaniem, mową nienawiści i wolnością wypowiedzi nie 
zawsze jest jasna, istnieją wytyczne i porozumienia, które pomogą ją odnaleźć. 
Zadaj młodzieży pytanie „czy karanie osoby za kradzież lub przepisy ruchu 
drogowego ograniczają ich wolność robienia tego, co chcą”? W ten sam sposób 
mowa nienawiści jest niezgodna z podstawowymi wartościami społeczeństwa 
demokratycznego, a państwo musi chronić prawa i godność innych ludzi w 
społeczeństwie oraz zapewniać pokój społeczny. Aby to zrobić, państwo musi 
zapobiegać mowie nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji. Dlatego ograniczenie 
mowy nienawiści nie narusza wolności wypowiedzi.

GRACZE (ang. gamers) 

Gracz to osoba, która gra w interaktywne gry wideo w cyberprzestrzeni i która 
zwykle gra przez długie okresy czasu (godziny, dni, tygodnie itp.). Ta kategoria 
obejmuje również osoby, które dużo czasu poświęcają na granie w gry stołowe i 
karciane zręcznościowe. 

UWODZENIE PRZEZ INTERNET: molestowanie seksualne 
nieletniego w internecie (ang. cyber grooming)

Uwodzenie przez internet to proces „zaprzyjaźniania się” z młodą osobą w sieci 
„w celu nawiązania kontaktu seksualnego online lub planowania spotkania 
fizycznego w celu wykorzystania seksualnego”. Z dzieckiem nawiązuje się 
znajomość w sieci poprzez nawiązanie emocjonalnej więzi z zamiarem 
popełnienia przemocy seksualnej, wykorzystywania seksualnego lub handlu 
ludźmi. Głównym celem cyber uwodzenia jest zdobycie zaufania dziecka, 
wydobycie od dziecka danych intymnych i osobistych (zwykle o charakterze 
seksualnym, takich jak rozmowy o charakterze seksualnym, zdjęcia lub filmy), 
grożenie i szantażowanie poprzez wykorzystanie materiałów kompromitujących.

Przestępcy często przyjmują fałszywą tożsamość dziecka lub nastolatka i 
zwracają się do swoich ofiar na stronach przeznaczonych dla dzieci, w rezultacie 
dzieci są krzywdzone i nie zdają sobie sprawy, że padły ofiarą uwodzenia przez 
internet. 
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Rozmowy często zaczynają się od nieznaczących i ogólnych pytań o wiek, hobby, 
szkołę, rodzinę, a następnie przechodzą do pytań o doświadczenia seksualne, 
a sprawca namawia do wymiany materiałów erotycznych. Należy podkreślić, 
że dzieci lub młodzież mogą również nieświadomie zainicjować proces cyber 
uwodzenia, odwiedzając strony internetowe lub fora, które oferują pieniądze w 
zamian za informacje kontaktowe lub intymne zdjęcia (“Child Safe Net“, www.
childsafenet.org, z języka angielskiego tłumaczyła A. Šlajūtė). 

• Należy pamiętać, że może pojawić się sprzeciw, m.in. żarty czy poniżające 
komentarze na temat bohaterów filmu. Zalecamy powstrzymywanie żartów 
i negatywnych komentarzy oraz zaproszenie młodych ludzi do dyskusji 
(dlaczego chcesz wyśmiać bohaterów filmu? Dlaczego chcesz żartować z ich 
doświadczeń?);

• Bądź otwarty na słuchanie tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia 
na temat tematów filmu. Pamiętaj też, że nie musisz dostawać samych 
„poprawnych” odpowiedzi. Twoja rola w tym zadaniu polega na zachęcaniu do 
dyskusji;  

• Bądź przygotowany na udzielenie informacji o tym, gdzie szukać pomocy w 
przypadku takich lub innych problemów w sieciach społecznościowych; 

• Wymagane pomieszczenia i wyposażenie: do projekcji filmu przed 
rozpoczęciem filmu zaleca się przesunięcie ławek na koniec klasy i postawić 
krzesła w półkolu, aby ułatwić oglądanie ekranu. Sprawdź czy działa internet, 
przygotuj film, ustaw projektor. Miej wydrukowaną kolejność zadań i zapoznaj 
się z wymaganymi terminami. 

Po przywitaniu się z uczniami wyjaśnij, że film, który będziecie oglądać, jest 
częścią platformy „Nepatogaus kino klasė“ (Klasa niewygodnego kina).  Opowiedz 
o tym, że będziecie oglądać film, który przedstawia trzy historie młodych 
ludzi: dwunastoletni, utalentowany youtuber wspinający się na wyżyny i niziny 
internetowej sławy; trzynastoletni chłopak z pasją do gier komputerowych; młoda 
dziewczyna, która pada ofiarą wykorzystywania seksualnego w internecie. 

Wyjaśnij, że ten film ukazuje wyjątkową atrakcyjność internetu dla dzieci i 
młodzieży, a także zwraca uwagę na niektóre zagrożenia, z jakimi dzieci i młodzież 
spotykają się w cyberprzestrzeni. 

Podkreśl, że po każdej historii odbędzie się krótka dyskusja i dłuższe zadanie 
na końcu filmu, aby przeanalizować kwestie prywatności i bezpieczeństwa w 
internecie. 

Warto też wspomnieć, że film może wywoływać różne uczucia i nieoczekiwane 
emocje, które mogą wydawać się „niekomfortowe”. Wyjaśnij, że pod koniec zadań 
podasz informację, gdzie szukać pomocy, jeśli ktoś miał do czynienia z sytuacjami 
podobnymi do tych w filmie. 

Projekcja części filmu | 00:00-17:23 (17 min.) | I historia Dwunastoletni, 
utalentowany youtuber Lukas (Zachy) wkracza na wyżyny i niziny internetowej 
sławy. | Omówienie I historii (5 min.)

Zwróć uwagę, że te pytania mają charakter orientacyjny, więc postępuj zgodnie 
z dynamiką grupy i wybierz pytania, które Twoim zdaniem są najbardziej 
odpowiednie dla Twojej grupy. 

Pytania do dyskusji na temat historii Lukasa (Zachy): 

• Jakie uczucia się pojawią po obejrzeniu tej części filmu?

• Co mnie najbardziej zaskoczyło w tej historii?

• Co to jest mowa nienawiści? 

UWAGI I OSTRZEŻENIA DLA NAUCZYCIELI/
MODERATORÓW 

PRZEBIEG

PRZYGOTOWANIE SIĘ I WPROWADZENIE (3 min.)
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• Z jakimi formami mowy nienawiści miał do czynienia Lukas (Zachy)?

• Podyskutujcie o tym, w jaki sposób młodzi ludzie mogą chronić się przed 
mową nienawiści w internecie; 

• Omówcie, jakie są funkcje sieci społecznościowych, które umożliwiają 
zgłaszanie mowy nienawiści; 

• Dowiedz się, czy młodzież wie, gdzie może się zwrócić w przypadku 
doświadczenia mowy nienawiści (jeśli nie, podaj informacje). 

Projekcja części filmu | 17:23- 37:02 (20 min.) | Historia II - Trzynastoletni chłopiec 
(gracz), którego pasją są gry komputerowe | Omówienie II historii (5 min.) 

 Zwróć uwagę, że te pytania mają charakter orientacyjny, więc postępuj zgodnie 
z dynamiką grupy i wybierz pytania, które Twoim zdaniem są najbardziej 
odpowiednie dla Twojej grupy.  

Pytania do dyskusji na temat historii Oskara: 

• Jakie uczucia się pojawią po obejrzeniu tej części filmu?

• Co mnie najbardziej zaskoczyło w tej historii?

• Co to jest cyberprzemoc? 

• Jakie są formy cyberprzemocy?  

• Przedyskutujcie, jaka jest możliwa motywacja osób, które dopuszczają się 
cyberprzemocy? 

• Omówcie, przez co, Twoim zdaniem, muszą przejść osoby, które doświadczają 
cyberprzemocy. 

• Dowiedz się, czy młodzież wie, gdzie może się zwrócić w przypadku 
doświadczenia cyberprzemocy (jeśli nie, podaj informacje). 

Projekcja części filmu | 37:02-52:00 (15min.) | Historia III: Młoda dziewczyna, która 
pada ofiarą wykorzystywania seksualnego w Internecie | Omówienie III historii (5 
min.) 

Zwróć uwagę, że te pytania mają charakter orientacyjny, więc postępuj zgodnie 
z dynamiką grupy i wybierz pytania, które Twoim zdaniem są najbardziej 
odpowiednie dla Twojej grupy.

• Jakie uczucia się pojawią po obejrzeniu tej części filmu?

• Co mnie najbardziej zaskoczyło w tej historii?

• Omówcie, co jest uważane za uwodzenie przez internet lub molestowanie 
seksualne nieletniego w internecie; 

• Upewnij się, że uczestnicy wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdy doświadczają 
molestowania seksualnego, zarówno online, jak i na żywo. 
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Tematy zajęć: 

• Mowa nienawiści

• Demokracja i uczestnictwo

• Umiejętność korzystania z internetu

Czas: 20 min. 

Cele: 

• Zrozumieć różne formy mowy nienawiści; 

• Wymienić różne sposoby reagowania na mowę nienawiści; 

• Zachęcać młodych ludzi do tego, aby uświadomili sobie, jak ważne jest 
reagowanie na mowę nienawiści. 

Środki: cztery arkusze papieru A4, 1 egzemplarz ze scenariuszami sytuacji 
(Załącznik 1), taśma klejąca

Przygotowanie się: Przygotuj wcześniej cztery znaki na arkuszach papieru 
A4. Znaki powinny wyglądać następująco: 1. Nic, 2. Bezpośrednia odpowiedź 
osobie, która szerzy mowę nienawiści, 3. Zgłosić zachowanie, 4. Coś innego. 
Te znaki naklej w czterech różnych rogach pomieszczenia. Upewnij się, że jest 
wystarczająco dużo miejsca, aby uczestnicy mogli poruszać się po sali.

Instrukcje: 

• Rozpocznij zadanie, pytając młodych ludzi, co rozumieją jako mowę nienawiści. 
Zachęć ich do nazwania różnych cech, z powodu których można stać się 
ofiarami mowy nienawiści (np. płeć, orientacja seksualna, rasa, grupa etniczna, 
narodowość, język, status społeczny, religia lub inne przekonania); 

AKTYWNE ZADANIE

DOŚWIADCZENIE MOWY NIENAWIŚCI

• Upewnij się, że młodzież rozumie różnicę między mową nienawiści a nękaniem 
(definicje tych określeń można znaleźć w dziale „Przygotowując się do 
obejrzenia filmu”); 

• Zwróć uwagę na znaki w rogach pokoju i wyjaśnij, że wkrótce będziesz czytać 
różne scenariusze. Każdy zostanie poproszony o wybranie, która z czterech 
opcji najlepiej odpowiadałaby ich zachowaniu/wyborowi w takiej czy innej 
sytuacji. Wyjaśnij każdą możliwą opcję: 

 1. Nic bym nie zrobił;

 2. Bezpośrednia odpowiedź do osoby, która rozpowszechnia mowę 
nienawiści (tj. odpowiedziałbym osobie, która rozpowszechnia mowę 
nienawiści, np. angażując się w dyskusję w sieciach społecznościowych 
itp.);
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 3. Zgłoszenie zachowania (np. nauczycielom, rodzicom, 
administratorom serwisu lub innym organom)

 4. Coś innego (na przykład wciągnąłbym inne osoby do dyskusji, 
stworzyłbym „grupę solidarnościową” itp. tu mogą być podawane 
wszystkie inne pomysły)

• Wyjaśnij, że po przeczytaniu każdego scenariusza uczestnicy powinni przejść 
do notatki, która najlepiej opisuje ich reakcję. Poproś ich, aby byli szczerzy!

• Przeczytaj pierwszy scenariusz i daj uczestnikom czas na wybór swojego 
kąta. Kiedy zajmą stanowisko, poproś kilka osób z każdej grupy, aby wyjaśniły, 
dlaczego wybrali tę odpowiedź. Następnie przeczytaj kolejny scenariusz i 
kontynuuj, aż uznasz, że omówiono wystarczającą liczbę przypadków.

Omówienie zadania i podsumowanie:

Po omówieniu wystarczającej liczby przypadków zachęcamy do wykorzystania 
niektórych z poniższych pytań, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu 
procesu uczenia się. Pytania te mają charakter rekomendacyjny, dlatego 
moderatorzy muszą wybrać, które z sugerowanych pytań najlepiej pasują do 
dyskusji, które już odbyły się w grupie. 

• Jak oceniasz to zadanie? Które scenariusze były dla Ciebie najtrudniejsze jeśli 
chodzi o wybranie odpowiedzi i dlaczego?

• Czy uważasz, że wszystkie przykłady scenariuszy to mowa nienawiści?

• Czy kiedykolwiek sam miałeś do czynienia z mową nienawiści – jako ofiara lub 
obserwator? 

• Czy to ćwiczenie sprawiło, że inaczej patrzysz na mowę nienawiści? 

• Jak byś zareagował w przyszłości, gdybyś spotkał się z mową nienawiści jako 
ofiara lub obserwator?

• Co możesz zrobić, aby podjąć działania przeciwko mowie nienawiści w 
internecie?

• Kto powinien podjąć działania, aby zapobiec podżeganiu do nienawiści w 
Internecie?

• Jaka powinna być rola sieci medialnych, dostawców usług, policji, rodziców i 
władz szkolnych w walce z mową nienawiści?

Wskazówki dla moderatorów

 1. Uczestnicy mogą chcieć wybrać więcej niż jedną opcję. Jeśli tak się 
stanie, powiedz im, aby wybrali kąt, który wydaje się ważniejszy i daj im szansę 
wyjaśnienia swojego stanowiska;

 2. Pamiętaj, że niektórzy uczestnicy mogą doświadczać mowy 
nienawiści ze strony innych członków grupy, więc musisz być wrażliwy na różne 
osobiste potrzeby lub konflikty i nie zmuszać ich do odpowiadania na pytania, jeśli 
wydaje się, że tego nie chcą.

 3. Jeśli są uczestnicy, którzy doświadczają mowy nienawiści, to zadanie 
może „podsycić” ich obawy i pomóc im zrozumieć potrzebę dalszego wsparcia. 
Jako moderator powinieneś to wyraźnie zaznaczyć i albo powiedzieć, że możesz 
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zaoferować wsparcie (poufnie) albo wskazać, gdzie takie wsparcie można 
uzyskać, dlatego zachęcamy do zwrócenia uwagi na dodatkowe linki w dziale „Te 
linki mogą pomóc w przygotowaniu się do tematów”. Znajdziesz tutaj informacje 
o krajowych telefonach zaufania itd. 

To zadanie zostało zaczerpnięte z “Confronting Cyberbullying“ z podręcznika 
metodycznego „Bookmarks“ na temat zwalczania podżegania do nienawiści 
poprzez edukację o prawach człowieka, s. 67-69. Adaptacja i tłumaczenie z języka 
angielskiego (https://rm.coe.int/168065dac7 )

Zaproś uczestników do „zamknięcia” kręgu, tj. usiądź w kręgu. Wyjaśnij, że 
„Klasa niewygodnego kina” i zajęcia dobiegają końca, więc chcesz podsumować 
doświadczenia z ostatnich godzin. Oto kilka sugerowanych do omówienia pytań:

• Jak się czujesz po tych zajęciach?

• Co mnie najbardziej zaskoczyło, gdy oglądałem ten film lub podczas naszej 
dyskusji?

• Czego się nauczyłem (o czym nowym się dowiedziałem) podczas tej zajęć?

• Czy zostały jakieś pytania bez odpowiedzi?

• “E-bezpieczeństwo“ - informacje i wskazówki, jak zachować bezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni oraz co zrobić w obliczu negatywnych informacji (www.
esaugumas.lt)

• Zgłoszenie przestępstwa z nienawiści: jeśli uważasz, że popełniono przeciwko 
Tobie przestępstwo z nienawiści lub byłeś świadkiem takiego przestępstwa, 
możesz wypełnić formularz na stronie „Moje prawa”.  Bardzo ważne jest, aby 
to, czego doświadczyłeś lub zobaczyłeś, nie pozostało niezauważone, nawet 
jeśli nie masz zamiaru kontaktować się w tej sprawie z organami ścigania. 
Wiele osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści, nie zgłasza ich.
(www.manoteises.lt/pranesk )

• Zgłoszenie szkodliwych treści online. Jeśli spotkałeś się z wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci, przemocą lub zastraszaniem w internecie, pornografią, 
handlem narkotykami, podżeganiem do waśni na tle rasowym lub etnicznym 
itp., możesz to zgłosić (www.svarusinternetas.lt)

• Infolinia dla dzieci“ – to usługa wsparcia emocjonalnego dla dzieci i młodzieży, 
która zapewnia bezpłatną i anonimową pomoc przez telefon i online. Obecnie 
ponad 350 konsultantów wolontariuszy udziela pomocy dzieciom i młodzieży. 
„Infolinia dla dzieci“, udziela pomocy dzieciom pod numerem europejskim 
116111 lub czat za pośrednictwem strony internetowej „Infolinia dla dzieci” 
vaikulinija.lt (www.vaikulinija.lt)

• Infolinia dla młodzieży“ – jedna z największych działającej na Litwie 
bezpłatnych usług wsparcia emocjonalnego dla młodzieży przez telefon i 
internet (www.jaunimolinija.lt)

• “Bez przemocy“, to kampania informacyjna dla dzieci, rodziców oraz szkół i 
nauczycieli na temat znęcania się (www.bepatyciu.lt) 

• “Przewodnik dotyczący praw człowieka“, tutaj możesz dowiedzieć się więcej 
o prawach człowieka poprzez określone tematy, a także dowiedzieć się, 
gdzie szukać pomocy i znaleźć linki do dodatkowych źródeł informacji (www.
zmogausteisiugidas.lt)

PODSUMOWANIE (5 min.)

TE LINKI MOGĄ POMÓC W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO 
TEMATÓW
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ZAŁĄCZNIK nr 1

Scenariusze dla aktywnego zadania „Doświadczenie mowy nienawiści”. To są 
przykłady z prawdziwego życia z publikacji „Kas ta neapykantos kalba ir kaip jos 
išvengti„ parengto Všį Žmogaus Teisių Balsas (Vilnius, 2020) („Co to jest mowa 
nienawiści i jak jej uniknąć” Głos praw człowieka, Wilno, 2020),

Post polityka na Facebooku (ma 35 000 obserwujących): „Żaden gej z mojej 
szkoły nie osiągnął niczego przyzwoitego w swoim życiu”

Wypowiedź słynnej polityk w jednym z wywiadów:  „Powinniśmy wspólnie 
przyczynić się do tego, aby leczyć gejów, a nie ich tolerować”

 W grupie neonazistowskiej na Facebooku komentarz pod jednym z wpisów: 
„Hitler miał rację, wysyłając ich do komór gazowych”.

Komentarz i zachęcenie do podpisania petycji pod artykułem dziennikarza, 
który jest gejem: „Podpisz tutaj, jeśli zgadzasz się aby artykuły autorów 
homoseksualnych nie były publikowane”

Wiadomość do przyjaciela z żartem wyśmiewającym muzułmanów: „(...) oni 
wszyscy mają przy sobie bombę“

W korespondencji znajomych zamieszczony mem wyśmiewający i w 
stereotypowy sposób przedstawiający gejów. 

Refren słynnej piosenki, która ma 250 000 wyświetleń na Youtube: „Pozbądźmy 
się gejów!”

Nagłówek na portalu informacyjnym krytykujący orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka: „Chore jest to społeczeństwo, w którym 
homoseksualizm jest uważany za coś normalnego”.

• “Bookmarks” podręcznik metodyczny, na temat zwalczania podżegania do 
nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka. Publikacja została specjalnie 
stworzona, aby wspierać ruch „Nie - dla mowy nienawiści”. Podręcznik zawiera 
zajęcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ale także dla innych grup wiekowych. 
Wydawca: Departament ds. Młodzieży, Komisja Europejska (https://www.coe.
int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-connexions )

• Klasa niewygodnego kina, to bezpłatna platforma do edukacji formalnej i 
pozaformalnej. Oprócz filmów, które pomagają rozmawiać na ważne, ale 
nie zawsze wygodne tematy społeczne, prezentowane są tu publikacje 
metodyczne oraz przydatne linki dla nauczycieli i moderatorów zajęć. 
Użytkownicy zarejestrowani na platformie edukacyjnej mają dostęp do 
rozwijającej się bazy filmów dokumentalnych i narzędzi metodycznych (www.
nepatogauskinoklase.lt )
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ZAŁĄCZNIK nr 2
AKTYWNE DODATKOWE ZADANIE

“Udostępniać czy nie?“

Jest to dodatkowe zadanie, które można wykonać w razie potrzeby i jeśli 
jest dodatkowy czas. Tematyka tego zadania nawiązuje do trzeciej historii 
przedstawionej w filmie (Historia III: Młoda dziewczyna, która staje się ofiarą 
wykorzystywania seksualnego online) Podczas tego zadania uczestnicy będą 
musieli wypełnić tabelę, która pokazuje, jakie informacje chcą udostępnić w 
internecie, a czego nie. Zadaniem nauczyciela (-ki) jest zainicjowanie dyskusji 
poprzez omówienie różnych sposobów zachowania większej ostrożności podczas 
udostępniania informacji osobistych w internecie.

Tematy zajęć: 

• Życie prywatne i bezpieczeństwo;

• Umiejętność korzystania z internetu;

• Cyberprzemoc. 

Czas: 20 min. 

Cele: 

• Omówić różne „relacje” przez internet; 

• Nazwać osobiste wzorce dotyczące komunikacji online i udostępniania 
informacji; 

• Podnieść świadomość problemów związanych z prywatnością w internecie 
i dowiedzieć się, jakie środki ostrożności możemy podjąć, aby chronić naszą 
prywatność i prawa człowieka w internecie. 

• 

Środki: kopie wykresów (Załącznik nr 3), długopisy, markery, biała tablica. 

Przygotowanie się: wydrukować jedną kopię wykresu dla każdego uczestnika. 

Instrukcje: 

1. Zapytaj młodzież, jakie środki ostrożności podejmują, aby chronić swoją 
prywatność wśród nieznajomych, na przykład podczas wizyty w centrum 
handlowym. Jeśli to konieczne, zadaj pytania:

• Czy idąc do supermarketu nosisz te same ubrania, co na plaży?

• Czy zapisujesz swój numer telefonu komórkowego na twarzy?

• Czy podajesz ludziom swoje hasło online?

2. Wyjaśnij, że w „prawdziwym” życiu te rzeczy mogą wydawać się oczywiste, 
ale nie zawsze podejmujemy takie same środki ostrożności, gdy logujemy 
się do sieci społecznościowych. Zapytaj młodzież, czy są tak samo ostrożni 
w internecie, jak podczas spotkań twarzą w twarz z nieznajomymi w centrum 
handlowym lub na przystanku autobusowym. Wyjaśnij, że celem tego ćwiczenia 
jest przeanalizowanie informacji, które jesteśmy gotowi udostępniać w internecie 
różnym osobom.

3. Rozdaj wydrukowane kopie wykresu (Załącznik nr 1) i wraz z młodzieżą podaj 
kilka przykładów, aby pomóc uczniom zrozumieć, jak wykonać to zadanie 
(zadanie: każde pole tekstowe w kółku musi być połączone z polem tekstowym 
po prawej stronie). 

4. Wyjaśnij, że odpowiedzi będą indywidualne, ponieważ różne osoby gotowe są 
udostępniać różne osobiste sprawy i osobiste historie (poświęć około 5-7 minut 
na wykonanie tego zadania); 

5. Kiedy wszyscy będą mieli wypełnione wykresy, poproś młodzież o podzielenie 
się na grupy trzech lub czterech osób i udostępnienie swoich wykresów (poświęć 
temu 5-7 minut).

6. Gdy młodzież udostępni swoje wykresy, stwórz dyskusję grupową, którą 
rozpocząć pomoże kilka ogólnych pytań: 

• Czy były jakieś informacje, których nie chciałeś nikomu udostępniać? Jeśli tak, 
z jakich powodów?

• Czy były jakieś informacje, które chciałeś udostępnić wszystkim? 

• akie różnice zauważyłeś, porównując swój wykres z wykresami innych osób? 
(omówcie różnice);
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• Jak myślisz, dlaczego należy zachować ostrożność podczas udostępniania 
nieznajomym informacji o sobie? Jakie mogą być konsekwencje tego 
wszystkiego?

• Jak myślisz, dlaczego należy zachować ostrożność podczas udostępniania 
nieznajomym informacji o „innych”?

• Czy ktoś kiedykolwiek udostępnił informacje o Tobie, których nie chciałeś 
udostępnić? Czy uważasz, że naruszyło to twoje prawa człowieka? Jeśli tak - 
jakie? 

(Sugerowany czas dyskusji to 10 min.) 

7. Zakończ ćwiczenie, pytając uczestników, co ich zaskoczyło w tym zadaniu? Czy 
to zadanie sprawiło, że lepiej zrozumieli, jak działa komunikacja online? Czy ktoś 
zamierza wprowadzić jakieś zmiany w celu ochrony swojej prywatności w sieciach 
społecznościowych? 

Rady i wskazówki

W przypadku wielu połączeń w wykresie może nie być „poprawnej” odpowiedzi 
(zależy to częściowo od indywidualnego stosunku młodych ludzi do prywatności), 
ale ważne jest, aby ostrzec uczestników o niektórych zagrożeniach online, chyba 
że zostaną podjęte środki ostrożności w celu ochrony prywatności. Jeśli młodzież 
sama nie zidentyfikuje tych problemów, należy ostrzec ich przed zagrożeniami 
związanymi zarówno z cyberprzemocą, jak i uwodzeniem przez internet, a także 
ryzykiem wykorzystywania finansowego, które wzrasta, gdy uwaga nie jest 
skierowana na prywatność i bezpieczeństwo w internecie.

Podczas dyskusji należy podkreślić, że treści, które publikujemy w internecie 
i to, co robimy w wirtualnym świecie, są bardzo często nieusuwalne, dlatego 
bardzo ważne jest, aby zastanowić się, jakie informacje i jakie komentarze chcesz 
udostępnić, aby później tego nie żałować. 

Pomysły do samodzielnego zadania 

Zachęć uczniów, aby przez cały tydzień rejestrowali swoje „udostępnianie” w 
sieciach społecznościowych, zwracając uwagę, jakie informacje udostępniają 
i jakim odbiorcom. Zapewnij ich, że nie będą musieli podawać dokładnych 

informacji o treści, że jest to samodzielne zadanie, które pomoże lepiej zrozumieć 
specyfikę osobistej prywatności („Bookmarks“ podręcznik metodyczny, na temat 
zwalczania podżegania do nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka, s. 
135-137, z języka angielskiego tłumaczyła A. Šlajūtė).
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Zdanie nad kołem: Twoje relacje:
komu i co byś powiedział?

Zdanie pod kołem: Połącz każde pole tekstowe w okręgu z polami tekstowymi po prawej stronie za pomocą strzałek (jak pokazano na przykładzie) 

“Bookmarks“ podręcznik metodyczny, na temat zwalczania podżegania do nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka, s.137, z języka angielskiego tłumaczyła A. Šlajūtė (https://rm.coe.int/168065dac7 )

Metodyka do dyskusji na temat filmu „Dzieci w sieci” została opracowana przez Aistė 
Šlajūtė, edukatorkę praw człowieka i ekspertkę od mowy nienawiści.

Twój numer telefonu

Imiona osób, których nie lubisz lub 
którym nie ufasz

Twoje przekonania religij-
ne i polityczne

Twój adres email

Dane Twojego konta bankowego


