
Zamiast hejtu

- prezentacja do scenariusza

zajęć lekcyjnych



▪ Jak mogła się poczuć Asia, kiedy Adam obraził

ją na forum?

▪ Jak mógł się czuć Adam, kiedy okazało się,

że Asia to dziewczyna, którą obrażał w sieci?  

Dlaczego trudno było mu powtórzyć swoje  

komentarze z internetu?

▪ W zakończeniu filmu pojawia się hasło

„Add  friend”, czyli dodaj do znajomych.

Jak je rozumiecie?



Asia nagrała swoją wersję jednej z popularnych 

piosenek i opublikowała na  YouTubie. Wśród wielu 

pozytywnych komentarzy pojawiły się  również i takie

▪ tylko worek na głowę może cię uratować,

▪ co za szit… aż się na wymioty zbiera,  

ale końska twarz,

▪ żenada, żal mi cię.

Przypadek1



Adam wygrał w jednym z internetowych serwisów  

konkurs graficzny – nagrodą był tablet. Wśród  

pochlebnych komentarzy pojawiły sięrównież:

▪ co za poziom, chomik ma więcej

talentu, jesteś dla mnie gnojem,

▪ śmierdzi gimbazą, żałosne,

▪ wywalone mam na ciebie i twoją twórczość.

Przypadek2



Na stronie szkoły pojawiły się zdjęcia z przegranego  

meczu piłki nożnej szkolnej reprezentacji. Wśród  

komentarzy pojawiły sięnastępujące:

▪ to się lamusy popisały,

▪ przymulone małpy lepiej by zagrały,

▪ hahahaaaa, ale gadziny – padłem,

▪ lubią pić wodę z kibla, dlatego się nie udało,

▪ przepuszczają rudych w kolejce,

▪ nie płacz już…

Przypadek3



Janek wszedł na forum swojej ulubionej gry. Nikogo tam nie znał.

Napisał „Cześć! Mam pytanie, bo nie wiem jak dołączyć do jakiejś

fajnej gildii?” W odpowiedzi spotkał się zfaląagresji:

▪ jesteś aż tak tępy, że o to pytasz?,

▪ niepotrzebnie prujesz swój ryj,

▪ gimbus co grał tylko na YT,

▪ przeproś ode mnie swoich 

rodziców, naprawdę im współczuje,

▪ kochasz mamę, ale mama ciebie 

nie….smuteczek.

Przypadek4



Zasadyantyhejtowe

▪ Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść  
emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.

▪ Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech  
i skasuj ją.

▪ Nie odpowiadaj agresją na agresję - w ten sposób jedynie prowokujesz  
hejtującego do dalszego obrażania.

▪ Nie lajkuj, nie udostępniaj „hejterskich” komentarzy –w ten sposób zwiększasz  ich 
zasięg i stajesz po stronie hejtera.

▪ Jeżelimożesz, kasuj nienawistne komentarze.

▪ Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych na forach lub  
w mediachspołecznościowych.

▪ Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnejkrytyki.

▪ Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, niehejtuj.

▪ Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu nahejterów.

▪ Jeżeli nie możeszporadzićsobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub  
zadzwoń do telefonu zaufania: 116111.



Potrzebujeszpomocy?




