
Temat: Stalging, heating, cyberprzemoc. (dla grup chłopców)- (05.06.2020r) 

1. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo trudnych sprawach.  

2. Te trzy słowa, które są w temacie naszej dzisiejszej lekcji, już na pewno słyszeliście. 

3. To nowe słowa. Jeszcze 15 lat temu nikt o nich nie słyszał. 

4. Pojawiły się wraz z INTERNETEM, telefonem komórkowym i komputerem z dostępem do 

Internetu. 

5. Czego dotyczą te trzy zwroty z języka angielskiego? 

6. Są to wyrażenia określające: PRZEMOC SŁOWNĄ, ZASTRASZANIE, NĘKANIE, 

PRZESLADOWANIE SŁOWNE, OBRAŻANIE, PONIŻANIE DRUGIEJ OSOBY!!! 

7. Do niedawna w prawie polskim nie karano za prześladowania i nękanie drugiej osoby przez 

telefon lub komputer. 

8. Jednak ten proceder się bardzo nasilił i dlatego wprowadzono surowe kary za prześladowanie 

drugiego człowieka. 

9. Na czym to prześladowanie polega i dlaczego tak bardzo przeszkadza osobie nękanej. 

10. Otóż CYBERPRZEMOC (MOWA NIENAWIŚCI) przejawia się: 

 wysyłaniem o różnej porze dnia i nocy sms-ów do osoby, która sobie upatrzymy, bo 

np. nie chce z nami rozmawiać, zerwała z nami, nie chce się z nami przyjaźnić; 

 wysyłanie mail- również o różnej porze dnia i nocy z pogróżkami, zastraszaniem; 

 wysyłanie głuchych telefonów; 

 przerywanie połączeń- wiele razy podczas dnia i nocy 

11. Osoba, która prześladuje drugiego człowieka nie zdaje sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządza. 

12. Osoba nękana czule się:  

 osaczona,  

 często boi się wyjść z domu,  

 ma lęki,  

 traci zaufanie do drugiego człowieka 

 czasem próbuje popełnić samobójstwo. 

13. PAMIETAJMY: PRZEMOC W SIECI- TO COŚ BARDZO ZŁEGO I KARALNEGO!!! 

14. Nikt oczywiście nie mówi tutaj o pisaniu sms-ów do kolegi, który z chęcią z nami 

koresponduje; ale jeżeli ktoś nie życzy sobie kontaktu z nami, a my jesteśmy natrętni- to, to 

właśnie uważane jest za: STALKING! 

 



 

15. Inną rzeczą jest: HEJT. 

16. Również znacie to słowo. 

17. Jest ono określeniem na bezkarne obrażanie kogoś za: 

 jego wygląd, 

 zainteresowania, pasje, 

 zawód wykonywany, 

 wypowiedź, 

 wczasy, na które pojechał i się nimi pochwalił, 

 samochód jaki sobie kupił itd. 

18. PAMIETAJCIE; NIKT NIE MA PRAWA OBRAŻAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA, BO MA NA TO 

OCHOTĘ, BO NIC MU ZA TO NIE GROZI 

 



1. Obrażanie kogoś, bo on mnie nie zna i mnie nie widzi- to TCHURZOSTWO!!! 

2. Spróbujmy powiedzieć to samo temu człowiekowi- prosto w twarz! 

3. Założę się, że nie będzie już tak wielu chętnych!!! 

4. NIE DAJMY SIĘ WCIAGNĄĆ W TĄ ZŁĄ AURĘ JAKĄ JEST TERAZ MODNA W INTERNECIE.  

NIE DAJMY SIĘ WCIAGNĄĆ W HEJTOWANIE DRUGIEJ OSOBY 

5. To, że nie będziemy ukarani za wyśmiewanie i obrażanie drugiego człowieka (bo mieliśmy na 

to ochotę)- nie oznacza, że jesteśmy POŻADNYMI LUDŹMI 

 

 

 

  

 

DOBRA RADA: 

JEŻELI MOŻESZ- NIE CZYTAJ ZJADLIWYCH KOMENTARZY POD CZYIMŚ ZDJECIEM CZY 

WYPOWIEDZIĄ! NIE WŁĄCZAJ SIĘ DO DYSKUSJĘ, KTÓRA ODZIERA NAS Z BYCIA DOBRYM, 

PORZYZWOITYM CZŁOWIEKIEM NIE KRZYWDŹMY DRUGIEGO CZŁOWIEKA DLA WŁASNEJ 

SATYSFAKCJI!!! 

 



 

CIESZMY SIĘ TECHOLOGIĄ (telefonem, komputerem i Internetem) ŻEBY ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I 

UMIEJĘTNOŚCI ORAZ POZNAWAĆ ŚWIAT I MĄDRYCH LUDZI 

 

 


