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Już na tym etapie uczniowie za-
kładają blog, na którym zamiesz-
czają wzmiankę o każdym spo-
tkaniu grupy projektowej (pisać 
może każdy, natomiast za publi-
kację powinna być odpowiedzial-
na jedna osoba, która umie zapa-
nować nad porządkiem, dokonać 
adiustacji i korekty tekstu).

PLANOWANIE DZIAŁAŃ

Uczniowie z opiekunem określają 
cele projektu (zastanawiają się, po co 
w ogóle zajmują się tym tematem)  
i tworzą harmonogram działań, 
które pozwolą zrealizować założone 
cele. Młodzież wstępnie dzieli się 
zadaniami oraz przyjmuje pewne 
funkcje (lider, specjalista ds. tech-
nicznych, redaktor itd.). Następnie 
uczniowie redagują z nauczycielem 
kontrakt uwzględniający – obok 
metryczki – listę uczestników oraz 
listę zobowiązań opiekuna i uczest-
ników, sygnując go podpisami.

BADANIE ŚRODOWISKA 
LOKALNEGO I DALSZE 
ZDOBYWANIE WIEDZY

Uczniowie przeprowadzają dwie 
sondy – jedną w szkole, drugą 
na ulicy. Za każdym razem pyta-
ją, czym jest hejt, kto pada jego 
ofiarą i jak z nim walczyć. Dzięki 
wiedzy na ten temat będzie możli-
we bardziej precyzyjne rozłożenie 
akcentów – może trzeba będzie 
od początku wyjaśniać, czym jest 
mowa nienawiści, a może wystar-
czy udzielić wskazówek, jak po-
stępować w danej sytuacji.

wiedzy. Uczniowie muszą po-
krótce zapoznać się z tematem, 
by uświadomić sobie, co należy 
robić dalej. Na pierwszym spo-
tkaniu nauczyciel przeprowadza 
pogadankę o hejcie, by upewnić 
się, że młodzież wie, czym jest 
to zjawisko. Na zajęciach ucznio-
wie wyjaśniają (na podstawie 
źródeł internetowych i tradycyj-
nych) znaczenie słów związanych  
z dyskryminacją i tolerancją (por. 
przykładowe hasła poniżej).

nienawiść; obrażanie; 
tolerancja; dyskryminacja; 
rasizm; mizoginizm; szacunek; 
solidarność; stereotyp; 
ksenofobia; szowinizm; ageizm; 
antysemityzm; akceptacja

Notatki sporządzane są w formie 
elektronicznej lub papierowej – 
w ten sposób powstaje baza wie-
dzy, do której trzeba będzie się 
odnosić w trakcie późniejszych 
działań, zwłaszcza organizacji 
podsumowania. Można założyć 
segregator, dokument Google, 
do którego będzie miał dostęp 
każdy uczestnik. Jeśli nauczyciel 
ma swoją pracownię, można ro-
bić notatki w sposób, który nie 
będzie przeszkadzał innym pra-
cownikom szkoły (na tablicy, 
flipcharcie). Tu będą gromadzo-
ne informacje o nienawiści, ale 
też o planowanych działaniach  
i o podsumowaniu (harmono-
gram, który powstanie nieba-
wem, będzie ewoluował).

Cele: 
–  zdobycie wiedzy o hejcie;
–  podniesienie świadomości  

na temat hejtu w szkole  
i środowisku lokalnym.

Czas trwania:
ok. 3 miesiące.

Liczba i wiek uczestników:
6–12 uczniów klas VII-VIII.

W iększość wymienionych 
działań udało mi się prze-
prowadzić w roku szkol-

nym 2015/2016 w ramach projektu 
„Nienawiść – jestem przeciw!”, re-
alizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej we współpracy 
z Europejskim Centrum Wergelan-
da w ramach programu Obywatele 
dla Demokracji, finansowanego  
z Funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wprowadziłam 
modyfikacje, wynikające z ewa-
luacji oraz zmian wynikających  
z reformy edukacji. Opisane dzia-
łania składają się zatem na taki 
projekt, jaki przeprowadziłabym 
z uczniami teraz. Zachęcam do 
wybrania najciekawszych jego ele-
mentów i wzbogacania propozycji 
o własne pomysły i doświadczenia.

ZDOBYWANIE WIEDZY

Nieco wbrew regułom prowa-
dzenia projektów edukacyjnych, 
działań zespołu nie inicjuje pla-
nowanie zadań, lecz zdobywanie 

MARZENA TYL

 • Szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)  • Szkoła ponadpodstawowa

Jak radzić sobie z mową nienawiści? 
Projekt edukacyjny 
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liwości warto zaprosić do szkoły 
znaną postać (np. celebrytę wy-
wodzącego się z miasta) i spytać 
o ewentualne ataki na jej osobę – 
jaka była ich przyczyna, jak bardzo 
wpłynęły na samopoczucie, jak 
udało się wygrać walkę z hejterem. 
Jeśli nie ma takiej osoby, można 
wykorzystać każde spotkanie (de-
batę, spotkanie autorskie etc.), by 
poinformować gościa o projekcie  
i spytać o doświadczenia związane 
z hejtem.

do ognia. Psycholog (zatrudniony  
w szkole, rodzic ucznia lub pracow-
nik poradni) powinien wyjaśnić 
uczniom przyczyny agresji. Policja 
będzie źródłem wiedzy na temat 
radzenia sobie z atakiem hejte-
rów oraz konsekwencji, z którymi 
musi się liczyć internauta. Infor-
matyk specjalizujący się w admi-
nistracji systemów opowie o tym, 
jakie ślady zostawiamy w sieci, na-
wet jeśli zdaje się nam, że dbamy  
o ich zacieranie. W miarę moż-

OBSZAR DATA 
REALIZACJI DZIAŁANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE
1. Zdobywanie wiedzy Rozmowy o hejcie.

Referaty uczestników projektu.

Założenie bazy wiedzy.

Założenie bloga.

2. Planowanie działań Określanie celów.

Redagowanie harmonogramu.

Podział zadań, przydzielenie funkcji uczestnikom 
projektu.

Wspólne redagowanie i podpisanie kontraktu.

3. Badanie środowiska 
lokalnego i dalsze 
zdobywanie wiedzy

Sonda w szkole i w mieście.

Wizyta w redakcji gazety, portalu internetowego.

Wizyta na policji.

Spotkanie z psychologiem.

Spotkanie z informatykiem.

Spotkanie ze sławnymi osobami.

4. Podejmowanie działań 
na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego

Spotkanie czytelnicze dla najmłodszych.

Warsztaty plastyczne (tworzenie chmur wyrazów, 
obrazów, grafiki komputerowej, ulotek; powielanie prac  
i ich udostępnianie).

Dokumentowanie działań (publikowanie na blogu,  
w prasie lokalnej).

Próba opublikowania reportażu w prasie lokalnej.

Przygotowanie gazetki o charakterze monograficznym.

Debata o hejcie i szkolnych regulaminach oraz 
programach.

Przygotowanie prezentacji (i – opcjonalnie – nagrywanie 
filmu) do wyświetlenia podczas podsumowania.

5. Podsumowanie 
projektu

Prelekcja z prezentacją i filmem, zakończona testem  
dla publiczności.

Rozdawanie samodzielnie opracowanych ulotek. 

Udostępnianie tablic do komentowania.

Wystawa prac plastycznych (opcjonalnie).

6. Ewaluacja Ankieta dla uczestnika, pogadanka, świętowanie 
sukcesu.

Harmonogram

Istnieje jeszcze pięć grup ludzi, 
z którymi warto porozmawiać  
o mowie nienawiści – dziennikarze, 
policjanci, informatycy, psycholo-
gowie oraz osoby znane (celebryci, 
politycy, przedstawiciele lokal-
nych władz). Dziennikarze najle-
piej wiedzą, jak działa mechanizm 
hejtu – kto hejtuje, które tematy 
wywołują lawinę komentarzy, jak 
można sobie radzić z trollem in-
ternetowym, jak postępować, by 
nie dolewać (lub by dolać!) oliwy 
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o wartościach odnoszących się 
do relacji interpersonalnych – 
dobru, życzliwości, empatii. Tu 
inwencją wykazuje się młodzież, 
która wymyśla piękne sentencje  
i tworzy do nich ilustracje.

Szkoła może zostać zalana falą 
QR kodów, które na pewno przy-
ciągną uwagę uczniów. Pod nimi 
mogą zostać udostępnione wszyst-
kie opisane tu prace oraz artykuły, 
o których mowa poniżej.

Słowo. To ono – obok sztuk 
przedstawieniowych – powinno 
towarzyszyć działaniom podej-
mowanym na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego. Po pierw-
sze: każdą inicjatywę należy 
opisać i opublikować na stronie 
internetowej szkoły, w lokalnej 
prasie, a także na założonym na 
początku blogu. We współpra-
cy z opiekunem szkolnej gazetki 
przygotowujemy numer mono-
graficzny, poświęcony tolerancji 
(opowiadania, łamigłówki i inne 
działy będą uwzględniały temat 
przewodni). Jeśli jest taka możli-
wość, warto pokusić się o próbę 
opublikowania reportażu czy fe-
lietonu w prasie lokalnej, by lu-
dzie dowiedzieli się, jak bardzo 
groźny w skutkach jest hejt.

W końcowych fazach projektu 
warto zorganizować bardzo lubia-
ną przez uczniów debatę, na którą 
zapraszamy samorządy klasowe. 
Powinna dotyczyć tematów, któ-
re będą zasadniczym elementem 
podsumowania. Czym jest hejt? 
Jak sobie z nim radzić? Jak reago-
wać? Które z działań sprawdziły 
się w naszym życiu.? Co nas boli 
najbardziej? Dodatkowo ucznio-
wie przyglądają się programowi 
wychowawczemu szkoły, planom 
wychowawczym klas czy regula-
minowi korzystania z telefonów 
komórkowych i innych urządzeń 
nagrywająco-odtwarzających. 
Zastanawiają się, czy dokumenty 
te można w jakiś sposób zmodyfi-
kować, by dało się odczuć realny 
wpływ podejmowanych przez nas 

rze emblematycznej – pokusić się  
o objaśnienie (nawet wierszowa-
ne!) przedstawienia ikonograficz-
nego. Jeśli prace będą reprezento-
wały odpowiedni poziom, można 
zorganizować ich wystawę, rów-
nież poza szkołą.

Uczniów bez wątpienia zain-
teresują chmury wyrazów, które 
można tworzyć, wykorzystując 
atrakcyjne programy (np. http://
www.tagxedo.com/app.html). 
Intuicyjne w obsłudze aplikacje 
umożliwiają załadowanie dowol-
nej grupy wyrazów oraz nadanie 
im kształtu, dobranie tła i kolo-
rów. Co ciekawe, można również 
podać adres strony, z której pro-
gram sam pobierze słowa (może 
być to blog utworzony na potrze-
by projektu). Tak przygotowany-
mi estetycznymi chmurami wy-
razów można oplakatować szkołę 
i miejsca użyteczności publicznej.

Ciekawym doświadczeniem bę-
dzie dla dzieci także zabawa  
w grafików komputerowych. 
Fotografujemy wulgarne napisy  
w mieście, przejawy dyskrymina-
cji. Otwieramy zdjęcia w progra-
mie komputerowym, dobieramy 
wielkość i twardość pędzla, po-
bieramy próbkę koloru i zmienia-
my sens sfotografowanego hasła. 
Plakaty również mogą opanować 
szkolne korytarze. Nie może 
też zabraknąć miejsca dla zwy-
kłych prac przypominających  

DZIAŁANIA NA RZECZ 
ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 
I LOKALNEGO

Biorąc pod uwagę fakt, że  
w szkole podstawowej rozpiętość 
wiekowa jest duża, warto zadbać  
o to, by idee uczniów najstarszych 
dotarły również do najmłodszych 
– uczniów oddziałów zerowych 
oraz klas I–III. Podobnym ini-
cjatywom sprzyjają spotkania 
czytelnicze. Książką, której wy-
korzystanie można rozważyć, jest 
Elmer i Róża, choć wiele innych 
dzieł Davida McKee również do-
skonale sprawdziłoby się w nauce 
tolerancji. 

Elmer, słoń w kratkę, poznaje 
różową słoniczkę Różę. Oboje 
trochę się dziwią swojej urodzie. 
Elmer przywykł do tego, że wy-
różnia się na tle licznych szarych 
słoni. Tymczasem każdy zwykły 
słoń budzi zdumienie Róży. Oka-
zuje się, że cała jej rodzina jest… 
różowa! Warto z przedszkolaka-
mi i pierwszoklasistami rozma-
wiać o perspektywie patrzenia na 
innych. Ktoś, kto wydaje się inny, 
nie jest taki w otoczeniu osób 
podobnych do niego. Natomiast 
nawet szary słoń potrafi wywołać 
u nas szok swoim wyglądem, jeśli 
nie jesteśmy oswojeni z widokiem 
przedstawicieli tego gatunku. 
Lekturze powinna towarzyszyć 
pogadanka oraz animacje albo 
prace plastyczne. 

W tym czasie szkołę i jej okolice 
(w miarę możliwości) powinny już 
powoli opanowywać wytwory pra-
cy grupy projektowej – dzieła pla-
styczne. Polecam w tym miejscu 
przeprowadzenie lekcji o alegorii. 
Tropiąc ślady wpływu kultury sta-
rożytnej Grecji na kulturę Polski, 
przyglądamy się atrybutom per-
sonifikowanych pojęć, interpre-
tujemy ich znaczenie. Następnie 
tworzymy alegorię Hejtu lub – by 
promować wartości pozytywne – 
pojęć przeciwstawnych: Tolerancji 
czy Szacunku. Możemy – podob-
nie jak w średniowiecznej literatu-
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py projektowej – stylizujemy je 
na posty z Facebooka, poniżej 
znajduje się więc przestrzeń prze-
znaczona na komentarze. Te-
raz każdy uczeń może podejść  
i wpisać się markerem na planszy 
niemal jak w księdze pamiątko-
wej, ale może zamieszczać je-
dynie pozytywne komentarze  
i dawać „lajki”. …bo od tego dnia 
w szkole nikt nie hejtuje.

EWALUACJA I NIE TYLKO – 
ZAKOŃCZENIE

Podsumowanie nie jest synoni-
mem końca projektu. Ostatnie 
spotkanie przeznaczamy bo-
wiem na ewaluację. Wypowiedzi 
uczniów powinny wskazać, cze-
go się nauczyli, czego zabrakło  
w projekcie, co było zbędne, co się 
podobało, a co nie, co było naj-
trudniejsze i co można by zmienić 
następnym razem. 

MARZENA TYL  
Oleśnica, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Książąt Oleśnickich

liczny film wykonany przy użyciu 
animacji poklatkowej (aktorów 
mogą zastąpić np. figurki Lego 
lub inne przedmioty).

Najważniejsze treści z pre-
zentacji powinny znaleźć się  
w ulotkach rozdawanych uczest-
nikom spotkania. Niech będą to 
praktyczne wskazówki, jak radzić 
sobie z problemem. A nuż komuś 
przyjdzie ten efemeryczny dru-
czek z pomocą!

Na koniec jeszcze dwie ciekawe 
aktywności – dla ożywienia at-
mosfery. Po pierwsze: zapraszamy 
widownię do udziału w interak-
tywnym quizie1. Dobre odpowie-
dzi nagradzamy drobnym upo-
minkiem – długopisem z nazwą 
projektu czy choćby słodyczami.

Po drugie: na sztalugach 
umieszczamy kilka najciekaw-
szych grafik powstałych w czasie 
projektu lub skanów artykułów 
prasowych o inicjatywach gru-

1  Zob. wersję pełnoekranową 
quizu: http://LearningApps.org/
watch?v=patmrq3e317 (oprac. M. 
Tyl).

działań na życie szkoły. Samorząd 
proponuje zmiany w regulami-
nach, a decyzję o ich modyfika-
cji podejmie Rada Pedagogiczna  
i Rada Rodziców lub Rada Szko-
ły, jeśli taki organ istnieje w kon-
kretnej placówce. Zadanie ambit-
ne, ale spróbować warto.

PODSUMOWANIE 
PROJEKTU

Podsumowanie projektu musi 
być ważnym wydarzeniem dla 
całej społeczności szkolnej (mniej 
spektakularne, ale pewnie efek-
tywne, będzie odwiedzenie wy-
branych klas podczas godzin 
wychowawczych). Do auli zapra-
szamy wszystkich uczniów szko-
ły (ze względów organizacyjnych 
trzeba podzielić ich na grupy). 
Do organizatora należy decyzja, 
które z prac plastycznych mają 
ozdobić tego dnia pomieszczenie 
i najbliższe korytarze, sugerowa-
łabym jednak, by zrezygnować  
z plakatów, które były prezento-
wane i powielane w różnych środ-
kach przekazu w ciągu ostatnich 
3 miesięcy.

Zasadniczym punktem podsu-
mowania powinna być typowo 
informacyjna prezentacja mul-
timedialna, bazująca na wiedzy 
zdobytej podczas realizacji pro-
jektu. Jednym z jej punktów może 
(nie musi) być film nagrany przez 
uczniów – ukazujący na przykład 
konsekwencje cyberprzemocy. 
Może się tu też sprawdzić symbo-
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Wykorzystane programy komputerowe:
https://learningapps.org/ (http://LearningApps.org/watch?v=patmrq3e317)
http://www.tagxedo.com/app.html

O hejcie, trzeba 
mówić dużo i głośno. 
Rozmowy te powin-

ny skupiać się na 
aspektach prawnych, 
ale też w jak najwięk-
szym stopniu odwo-
ływać się do empatii. 


