
TEMAT: Jak sobie radzić z agresją 

w sieci?  

Internet to przestrzeń wielu możliwości, zarówno jeśli 

chodzi o zdobywanie informacji, jak i komunikację.  

Zdarza się jednak, że ta ostatnia nie przebiega zgodnie  

z regułami kultury i życzliwej współpracy.  

Anonimowość w sieci sprawia, że niektórzy formułują swoje 

komunikaty w sposób agresywny. Warto zatem wiedzieć,  

jak wyrażać swoje zdanie w Internecie i reagować na ewentualne przejawy agresji w sieci.  

Obejrzyj filmik ↓ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=lnFagG7JYN4&feature=emb_logo 

 

 

Symbolem jakiego sposobu komunikowania jest szakal?  

Jaki sposób komunikowania symbolizuje żyrafa? 

Co jest najlepszym lekarstwem na hejt w sieci? 

Co to znaczy, że można porozumiewać się bez przemocy? 

ZADANIE: 

Zadanie polega na analizie komentarzy w sieci pod względem poziomu ich agresywności, aby na dalszym 

etapie wprowadzić rozróżnienie między konstruktywną krytyką, a hejtem.  

Będziecie opierać się na komentarzach pod nagraniami osób publicznych, które są wśród nich popularne.  

W zadaniu możecie skorzystać z własnych smartfonów z dostępem do Internetu.  

Instrukcja 1. 

Krok 1. Niech każdy z Was uszykuje sobie kartkę.     

Krok 2. Zadaniem jest wyszukanie pięciu różnych komentarzy pod nagraniami 

jednego z Waszych ulubionych artystów/youtuberów.  

Można wykorzystać do tego serwis YouTube lub Facebook.  

Krok 3. Wybrane komentarze powinny różnić się poziomem agresywności (mogą pojawić się komentarze 

zarówno nieagresywne będące konstruktywną krytyką, jak i obraźliwe). Każdy komentarz proszę zapisać  

na kartce.  

Krok 4. Po zapisaniu komentarzy zachęcam Was do oceny poziomu agresywności wybranych przez Was 

komentarzy, a także do odniesienia się do tego, co usłyszeliście.  

Krok 5. Umieśćcie też komentarze na skali agresji. Skalę tworzy narysowana na kartce do flipcharta długa 

linia, której dwa krańce to „konstruktywna krytyka” i „hejt”. 

Krok 6. Po umieszczeniu wszystkich komentarzy na skali agresji wyciągnijcie wnioski, które następnie 

zapiszcie na tablicy lub kartce do flipcharta. 

Konstruktywna krytyka                                                                                                                                                                                                                   hejt  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=lnFagG7JYN4&feature=emb_logo


 

Jakie macie wrażenia po analizie komentarzy?  

Jakie komentarze przeważały pod nagraniami wybranych przez was osób?  

Czym różni się konstruktywna krytyka od hejtu?  

Część I. 

Konstruktywna krytyka jest komentarzem odnoszącym się do tematu czy zachowania, a nie do osoby. 

Koncentruje się na tym, co dana osoba zrobiła i jak naszym zdaniem może zrobić to lepiej, przez co 

jest wskazówką zachęcającą do rozwoju. Hejt to komentarz wymierzony przeciwko osobie, pokazujący 

czyjąś niechęć, pogardę i wrogość. Często wyrażony jest w sposób obraźliwy i wulgarny. 

Przykładowe komentarze opublikowane w serwisie YouTube pod teledyskiem Zuzy Jabłońskiej pt. „Spacer 

po linie”* z rozróżnieniem na komentarze niekonstruktywne (agresywne/obraźliwe) oraz konstruktywną 

krytykę (zachowano oryginalną pisownię): 

KOMENTARZE NIEKONSTRUKTYWNE 

(AGRESYWNE/OBRAŹLIWE) 

KONSTRUKTYWNA KRYTYKA 

To nie hejt ale robisz z siebie niewiadomo kogo  

a masz tylko 3 piosenki 

Trochę za bardzo Billie Elish ale jest fajnie  

Czy tylko mi się wydaje na każdej piosence że 

wyglądasz jak jakaś psychopatka czy cuś xD 

Mi osobiście piosenka się nie podoba i według mnie 

te własne piosenki Zuzy są naciągane ale o gustach 

się nie dyskutuje. Mimo wszystko Zuzia pięknie 

śpiewasz i dobra robota.  

* Komentarze są przytoczone z serwisu w oryginale. 

Komentarze agresywne odnoszą się w obraźliwy sposób do osoby, której dotyczą. Często są wulgarne  

i wyrażają pogardę. Komentarze będące konstruktywną krytyką odnoszą się do wytworu lub konkretnych 

jego elementów (np. tekstu piosenki czy strojów). Zwykle dają bardziej złożony obraz zarówno tego,  

co autorowi komentarza się podoba, jak i nie podoba. Mogą zawierać także wskazówki dotyczące tego,  

co warto w przyszłości poprawić.    

Mowa nienawiści (według Rady Europy) „obejmuje wszelkie formy 

wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, 

ksenofobię (lęk wobec obcych), antysemityzm (wrogość w stosunku  

do Żydów) oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in. 

nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, 

dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu”.   

Komentarz ekspercki na temat hejtu:  

https://www.swps.pl/centrum-prasowe/archiwum-centrum-prasowego/279-komentarzekspercki/3840-nowe-

imie-nienawisci-hejt  

Strony z materiałami na temat mowy nienawiści:  

http://www.mowanienawisci.info/   

i  https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/Infografiki.pdf 

Jak sobie radzić z agresją w sieci?  

Instrukcja 2. 

Krok 1. Ponownie weźcie kartkę i pisaki. Wypiszcie wszystkie sposoby reagowania na agresję słowną  

w sieci. Możecie skorzystać z własnych doświadczeń albo sposobów innych osób (także znanych). 

Krok 2. Starajcie się wykorzystywać sposoby, które uznacie za najbardziej użyteczne.  

https://www.swps.pl/centrum-prasowe/archiwum-centrum-prasowego/279-komentarzekspercki/3840-nowe-imie-nienawisci-hejt
https://www.swps.pl/centrum-prasowe/archiwum-centrum-prasowego/279-komentarzekspercki/3840-nowe-imie-nienawisci-hejt
http://www.mowanienawisci.info/
https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/Infografiki.pdf


Sposoby radzenia sobie z hejtem:   

 Ignorowanie,  

 Usuwanie komentarzy (jeśli to nasz profil),  

 Odpowiadanie w przyjaznym tonie,  

 Odpowiadanie z nazwaniem zachowania autora 

komentarza np.:  

„To, co piszesz jest agresywne i nie zgadzam się na to.”  

 Zgłoszenie hejtu administratorowi kanału/portalu,  

 Zgłoszenie hejtu jako przestępstwa poprzez stronę:  

http://hejtstop.pl/  lub w inny sposób (opisany tutaj):  

http://www.mowanienawisci.info/sekcja/jak-zglosic/  

 

Zadanie po zajęciach 

Moja odpowiedź na agresywny komentarz 

Którą ze znanych osób cenisz?  

Czyje działania w Internecie śledzisz?  

Wyszukaj agresywny komentarz pod nagraniem wybranej przez siebie osoby i sformułuj odpowiedź do autora.  

Pamiętaj o tym, żeby nie odpowiadać agresją na agresję, ale jasno zareagować na obraźliwy ton komentarza i wyrazić 

swoją niezgodę na ten sposób komunikacji.  

Karta pracy – Moja odpowiedź na agresywny komentarz        

      Kogo dotyczy komentarz? Wpisz poniżej.   

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Treść agresywnego komentarza. Wpisz poniżej.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Twoja odpowiedź na agresywny komentarz. Wpisz poniżej.    

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://hejtstop.pl/%20%20lub%20w%20inny%20sposób%20(opisany%20tutaj):
http://www.mowanienawisci.info/sekcja/jak-zglosic/

