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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁY 6 – cz. 5 

ZAJĘCIA: MAM SWOJĄ GODNOŚĆ (4 lekcja dla grupy dziewczynek) 

CO   TO   JEST   GODNOŚĆ?  

Godność jest tym, co odróżnia ludzi od zwierząt. Oczywiście naszym 

skrzydlatym i czworonożnym przyjaciołom też należy się szacunek. I nie wolno 

ich krzywdzić, czy zaniedbywać. Godność jest niezależna od płci, wieku, 

pochodzenia, koloru skóry, wyznania religijnego, czy zainteresowań. Jest 

bardzo trudno określić czym jest godność. Brak jest w tej kwestii definicji lub 

wzorów. Tropem może być dla nas słowo „poczucie”. Po prostu czujemy, że ją mamy. Na 

godność nie trzeba zasługiwać ani na nią zapracować. Swoją godność ma każdy człowiek – 

także ten zraniony, skreślony przez innych, uznany  

za przegranego (np. osoba uzależniona, bezdomna, czy przestępca).  

Świadomość, ze mamy niezbywalną godność, sprawia, że mamy wysoką samoocenę  

i pozytywny obraz samych siebie. To bardzo ważne – godność chroni nas przed ludźmi, którzy 

chcieliby nas skrzywdzić lub wykorzystać. Z godności wynika prawo do życia, ochrony 

zdrowia, równego traktowania i szeregu innych zasad, które są fundamentem życia we 

wspólnocie i w społeczeństwie. 

Czasem mówimy: „mam swoją godność”. Oznacza to tyle, co mam swój honor, 

świadomość swojej godności. Ona sprawia, że umiemy o siebie zadbać i nie pozwalamy się 

innym upokarzać. Nawet w kodeksie karnym znajduje się taki zapis – „naruszenie czyjejś 

godności jest przestępstwem znieważenia”. 

SZACUNEK   DLA  CIAŁA  

Kiedy mamy poczucie własnej godności, nie pozwalamy się obrażać, nie zgadzamy się także 

na wyzwiska, manipulowanie czy rozpowiadanie nieprawdy na nasz temat. 

Szanujemy się po prostu.Ale szacunku wymaga także nasze. Wymaga ono od 

nas, aby  ubierać się stosownie do pogody, zdrowo się , dbać o swój sen, nie 

okaleczać się i szczególnie dba o miejsca intymne. 

 Zagrożeniem, o którym często wspomina się w kontekście szacunku do 

własnego ciała, jest seksting. Terminem tym określamy wysyłanie sms-ów, 

MMS-ów czy wiadomości na komunikatorach z treściami o podtekście 

seksualnym. Dziewczęta, które padły ofiarą sekstingu, przekonują, że wcale nie chciały 

fotografować się w bieliźnie lub roznegliżowane i rozpowszechniać tego typu zdjęć i treści. 

Robiły to jednak pod presją koleżanek lub pod naciskiem chłopaka, który im się podobał i żądał 

„dowodu miłości”. Niestety w związku z upowszechnianiem smartfonów i tabletów zanikł 

podziału na  przestrzeń publiczną i prywatną. Wielką krzywdą jest, gdy własnością publiczną 

staje się czyjeś ciało 

 

 

 
PAMIĘTAJCIE, że obraz raz wrzucony do sieci zostanie  

w niej na zawsze !!! 
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O sekstingu mówimy także jeśli osoby natrętnie namawiane są do bliskości fizycznej 

(przytulania, dotykania, pocałunków) lub  oglądania treści pornograficznych. 

Trudno jest wymienić wszystkie zachowania, które naruszają prawo intymności. 

Polegajcie na sobie, na sygnałach, jakie wysyła wam ciało. Słuchajcie głosu wewnętrznego 

i emocji. Nie zgadajcie się na kontynuowanie znajomości z osobą, w której towarzystwie 

czujecie się nieswojo.  

 

 

 

Komunikaty wieloznaczne bywają źródłem nieporozumień. Często chłopcy odbierają 

je jako droczenie się i zachętę do bliskości fizycznej. Przykłady: 

-„Nie teraz, dobrze?”,  

- „Przestań, daj spokój” (komunikat wydaje się jednoznaczny, ale towarzyszy mu śmiech  

      i żart), 

-„Nie wiem sama, czy tego chcę”. 

 

  

 

 

 

INTYMNOŚĆ 

Z godnością nierozerwalnie łączy się pojęcie intymności. 

Intymność,  słowo to pochodzi z łaciny i oznacza - intimus- wewnętrzny, 

najgłębszy. Każdy z nas odczuwa wstyd przed nagością i zasłania miejsca 

intymne częściami garderoby. 

Wstyd jest bardzo ważnym mechanizmem ochronnym. Można go nazwać 

nawet naszym „przyjacielem”, bo chroni  nas przed utratą szacunku do samych 

siebie. 

Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy ktoś łamie prawo drugiej osoby do intymności, nakłaniając 

ją do robienia rzeczy, które są niewłaściwe, zawstydzają, krępują, wywołują wewnętrzny 

sprzeciw. 

Pamiętajcie !!! Nikt nie ma prawa tak się zachowywać!  

WAŻNE: odmowa w sytuacji próby naruszenia intymności musi 

stanowcza i jednoznaczna.  Dotyczy to komunikatów werbalnych 

(słownych) i gestów. 

Komunikaty jednoznaczne należy wypowiadać stanowczo, z naciskiem, nie zostawiając 

żadnego pola do domysłów. Przykłady: 

-  „Nie rób tego, nie życzę sobie”, 

- „Lubię z tobą rozmawiać, ale nie zgadzam się na nic więcej”, 

-  „To mi się nie podoba, przestań”. 
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Jeśli więc ktoś dotyka was w sposób, który wam nie odpowiada (dotyczy to zwłaszcza miejsc 

intymnych), pokazuje filmy i zdjęcia, których nie chcecie oglądać lub proponuje udział  

w czynnościach, które was zawstydzają – NIE ZGADZAJCIE  SIĘ ! 

Musicie wyrazić swój sprzeciw -  powiedzieć głośno i stanowczo NIE  i natychmiast odejdźcie 

od tego człowieka oraz jak najszybciej poinformować  zaufane osoby dorosłe. 

Wyśmiewanie, używanie wulgarnych słów oraz agresywne zachowanie  - to też łamanie 

prawa do intymności. 

Intymność dotyczy także naszej psychiki i obejmuje te przeżycia, których 

nie chcemy ujawniać innym. Jeśli ktoś powierza nam swoje najgłębsze 

skrywane uczucia, jest to dowód  wielkiego zaufania, którego nie można 

zawieść. 

Każdy z nas powinien dbać o to, by inni szanowali naszą godność i prawo 

do intymności, ale także jesteśmy moralnie zobowiązani do troski o 

poszanowanie godności i intymności innych osób.  

PORNOGRAFIA 

 To normalne, że jesteśmy ciekawi zjawisk związanych z seksualnością człowieka. 

Szczególnie duże napięcie  seksualne odczuwają chłopcy (jest to spowodowane wysokim 

poziomem testosteronu), ale także w dorastających dziewczynach budzi się coraz większe 

zainteresowanie seksualnością. 

Swoje zainteresowania dobrze jest kierować pod właściwy adres. Nie powinny to być strony 

pornograficzne lub filmy tego gatunku. Ukazują one bowiem nieprawdziwy obraz ludzkiej 

seksualności, najczęściej jeszcze w sposób wulgarny i pełen przemocy. Obrazy tam zawarte są 

pozbawione miłości, czułych i subtelnych gestów. Dlatego traktując pornografię jako źródło 

wiedzy o współżyciu seksualnym, kształtuje błędny obraz zachowań seksualnych. Pornografia 

jest jednym z najboleśniejszych przejawów utraty szacunku do swojego ciała  

i chłopców.  

Pornografię, można porównać do oglądania atlasu z trującymi grzybami., o których sądzimy, 

że są jadalne. Kiedy nazbieramy muchomorów i ugotujemy je, to zawsze się okaże zgubne  

w skutkach  i odbije się na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym. 

ZMIANY  W  MÓZGU 

Oglądając  zdjęcia i filmy pornograficzne można się uzależnić. Przeprowadzone badania 

dowodzą, ze u osób uzależnionych od pornografii zachodzą takie 

same zmiany w mózgu, jak u osób uzależnionych od narkotyków 

czy alkoholu. Jak do tego dochodzi? W okresie dorastania 

dochodzi do wielu zmian w organizmie oraz do intensywniejszego 

zdobywania doświadczeń, także w sferze emocji. Na poziomie 

mózgowym oznacza, to szybki przyrost zapisanych i utrwalonych 

danych.  Podobnie jak na dysku twardym komputera.  
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W mózgu mamy komórki nerwowe i kiedy są one aktywne wydzielają chemikalia 

wzmacniające połączenia miedzy nimi. Na przykład, jeśli jesz coś bardzo smacznego,  

to mózg wydziela dopaminę, która odpowiada między innymi za dobre samopoczucie. Jeśli 

więc lubisz lody czekoladowe, twój mózg twory ścieżki neuronalne łączące lody  

z przyjemnością. Gdy oglądasz pornografię, twój mózg też tworzy nowe ścieżki neuronalne. 

Tak jak wszystko inne, co uzależnia, pornografia  sprawia, że w mózgu wydziela się dopamina. 

Jeśli kontakt z treściami pornograficzny jest częsty, wówczas dopaminy jest tak dużo, że mózg 

nie daje sobie z nią rady. W rezultacie oglądający pornografię nie czuje jej „efektu” tak mocno 

jak na początku. Poszukuje więc coraz silniejszych  bodźców. A stąd tylko o krok do 

uzależnienia, które uszkadza część mózgu zwaną korą podczołową, odpowiadającą za 

myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.  

POLSKIE   PRAWO  

Warto wiedzieć, że polskie prawo w szczególny sposób chroni 

przed pornografią dzieci i młodzież; zabronione jest 

prezentowanie treści pornograficznych małoletnim, wysokie 

kary grożą za jej rozpowszechnianie produkcje, a nawet samo 

posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem 

małoletnich osób - do 10 lat pozbawienia wolności. 

 

ĆWICZENIE 1.    Co wiem o pornografii?  

Rozwiąż poniższy tekst.  

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

1. Oglądanie pornografii: 

a)  jest bezpieczne, 

b)  może prowadzić do uzależnienia, 

c)   uzależnia tylko osoby poniżej 18. roku życia. 

2. Materiały pornograficzne: 

a) można traktować jak każdy inny film, 

b) nie wywołują u odbiorcy żadnych emocji, 

c) wywołują u odbiorcy silne emocje. 

 

3. Poszukując informacji o sferze seksualnej: 

a)  wystarczy wpisać zapytanie do wyszukiwarki internetowej, 

b)  trzeba pogadać z koleżanką 

c)   warto szukać rzetelnej wiedzy, np. w rozmowie z rodzicami. 

4. Pornografia: 

a)  jest obojętna dla organizmu, 

b)  powoduje trwałe zmiany w mózgu, 

c)   nie zakłóca pracy kory przedczołowej mózgu. 
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ĆWICZENIE 2.    Asertywna odmowa  

 

Zastanów się i napisz, jak zachowasz się w poniższych 

sytuacjach? Przećwicz sobie, co powiesz? Co zrobisz? 

 

 

          Sytuacja 1  

W czasie tańca na szkolnej dyskotece kolega przytula się do ciebie 

zbyt mocno, w sposób dla ciebie krępujący. Co  powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

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

Sytuacja 2 

Wracasz ze szkoły do domu. Nagle zatrzymuje się samochód. Nieznajomy kierowca proponuje, że 

cię podwiezie. Co powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

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

 

Sytuacja 3 

Zauważyłaś, że koledzy z klasy podglądają dziewczyny przebierające się w szatni  

na lekcję wych. fizycznego. Co powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

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

ĆWICZENIE 3.    Intymność sprawą osobistą  

 

Nie każdego wpuszczamy do swojego domu, bo nie każdy jest nam bliski. Nie należy wstydzić się, że 

ma się ciało i urodę, ale nie wolno pozwolić się traktować  jak towar. To ty 

decydujesz, jak na ciebie popatrzą  inni. Po co prowokować, skoro i tak twoja 

młodość  jest zauważalna? Po co ubierać prowokacyjne stroje? Sfera seksualna jest 

niezwykle delikatna, łatwo naruszyć twoją godność i twoją wolność. 

 

Uzupełniając poniższe zdania, masz możliwość zastanowienia się nad tymi 

ważnymi sprawami. 
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W zachowaniu niektórych chłopców irytuje mnie                   

…………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Jeśli ktoś wysyła ci podejrzany link, zdystansuj się ponieważ .……………………………………….. 

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

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

 

Rozmawiam  na Facebooku tylko ze znajomymi, gdyż.………………………………………………. 

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

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

 

Nie umawiam się z ludźmi poznanymi w sieci, ponieważ  ……………………………………………. 

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

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

 

Swoich danych osobowych (czy rodziny) nie podaje internetowym rozmówcom, bo ………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ZAJĘCIA: MAM SWOJĄ GODNOŚĆ (4 lekcja dla grupy chłopców) 

Co to jest godność?  

Godność jest tym, co odróżnia ludzi od zwierząt. Oczywiście naszym 

skrzydlatym i czworonożnym przyjaciołom też należy się szacunek. I nie wolno ich 

krzywdzić, czy zaniedbywać. 

Godność jest niezależna od płci, wieku, pochodzenia, koloru skóry, wyznania 

religijnego, czy zainteresowań. Jest bardzo trudno określić czym jest godność. Brak 

jest w tej kwestii definicji lub wzorów. Tropem może być dla nas słowo „poczucie”. 

Po prostu czujemy, że ją mamy. Na godność nie trzeba zasługiwać ani na nią zapracować. 

Swoją godność ma każdy człowiek – także ten zraniony, skreślony przez innych, uznany za 

przegranego (np. osoba uzależniona, bezdomna, czy przestępca). Świadomość, ze mamy 

niezbywalną godność, sprawia, że mamy wysoką samoocenę i pozytywny obraz samych siebie. 

To bardzo ważne – godność chroni nas przed ludźmi, którzy chcieliby nas skrzywdzić lub 

wykorzystać. Z godności wynika prawo do życia, ochrony zdrowia, równego traktowania i 

szeregu innych zasad, które są fundamentem życia we wspólnocie i w społeczeństwie. 

Czasem mówimy: „mam swoją godność”. Oznacza to tyle, co mam swój honor, 

świadomość swojej godności. Ona sprawia, że umiemy o siebie zadbać i nie pozwalamy się 

innym upokarzać. Nawet w kodeksie karnym znajduje się taki zapis – „naruszenie czyjejś 

godności jest przestępstwem znieważenia”. 

 

INTYMNOŚĆ 

Z godnością nierozerwalnie łączy się pojęcie intymności. 

Intymność,  słowo to pochodzi z łaciny i oznacza - intimus- 

wewnętrzny, najgłębszy. Każdy z nas odczuwa wstyd przed nagością 

i zasłania miejsca intymne częściami garderoby. 

Wstyd jest bardzo ważnym mechanizmem ochronnym. Można go 

nazwać nawet naszym „przyjacielem”, bo chroni  nas przed utratą 

szacunku do samych siebie. 

Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy ktoś łamie prawo drugiej osoby do intymności, nakłaniając 

ją do robienia rzeczy, które są niewłaściwe, zawstydzają, krępują, wywołują wewnętrzny 

sprzeciw. 

Pamiętajcie !!! Nikt nie ma prawa tak się zachowywać!  

Jeśli więc ktoś dotyka was w sposób, który wam nie odpowiada (dotyczy to zwłaszcza miejsc 

intymnych), pokazuje filmy i zdjęcia, których nie chcecie oglądać lub proponuje udział  

w czynnościach, które was zawstydzają – NIE ZGADZAJCIE  SIĘ ! 
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Musicie wyrazić swój sprzeciw -  powiedzieć głośno i stanowczo NIE  i natychmiast odejdźcie 

od tego człowieka oraz jak najszybciej poinformować  zaufane osoby dorosłe. 

Wyśmiewanie, używanie wulgarnych słów oraz agresywne zachowanie  - to też łamanie 

prawa do intymności. 

Intymność dotyczy także naszej psychiki i obejmuje te przeżycia, których nie chcemy ujawniać 

innym. Jeśli ktoś powierza nam swoje najgłębsze skrywane uczucia, jest to dowód  wielkiego 

zaufania, którego nie można zawieść. 

Każdy z nas powinien dbać o to, by inni szanowali naszą godność i prawo do intymności, ale 

także jesteśmy moralnie zobowiązani do troski o poszanowanie godności i intymności innych 

osób.  

PORNOGRAFIA 

To normalne, że jesteśmy ciekawi zjawisk związanych z seksualnością człowieka. 

Szczególnie duże napięcie  seksualne odczuwają chłopcy (jest to spowodowane wysokim 

poziomem testosteronu), ale także w dorastających dziewczynach budzi się coraz większe 

zainteresowanie seksualnością. 

Swoje zainteresowania dobrze jest kierować pod właściwy adres. Nie powinny to być strony 

pornograficzne lub filmy tego gatunku. Ukazują one bowiem nieprawdziwy obraz ludzkiej 

seksualności, najczęściej jeszcze w sposób wulgarny i pełen przemocy. Obrazy tam zawarte są 

pozbawione miłości, czułych i subtelnych gestów. Dlatego traktując pornografię jako źródło 

wiedzy o współżyciu seksualnym, kształtuje się błędny obraz zachowań seksualnych.  

Impulsem do zachowań, które naruszają intymność drugiej osoby jest właśnie pornografia. 

Powodem pierwszego z nią kontaktu  jest ciekawość, presja rówieśników lub chęć 

zaimponowania kolegom. Niestety już ten jeden raz może zachwiać poglądami, że każdej 

kobiecie bezwzględnie należy się szacunek. Pornografia jest jednym z najboleśniejszych 

przejawów utraty szacunku do swojego ciała i dziewczyn. 

Pornografia krzywdzi kobiety, traktując je jak przedmioty do zaspokajania seksualnych potrzeb 

mężczyzn. Krzywdzi też mężczyzn, przedstawiając ich jako osoby pozbawione uczuć 

wyższych. Materiały pornograficzne są na wyciągniecie ręki, ale przede wszystkim  

w internecie.  

Aby uchronić się przed dostępem do treści pornograficznych można zainstalować odpowiedni 

filtr blokujący ich  dostęp. 

Pornografię, można porównać do oglądania atlasu z trującymi grzybami, o których sądzimy, że 

są jadalne. Kiedy nazbieramy muchomorów i ugotujemy je, to zawsze się okaże zgubne  

w skutkach  i odbije się na naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym. 

 

 

 

 

W uzależnienie od pornografii popadają także dziewczęta, jednak 

badania pokazują, że jest  to  głównie problem chłopców. 
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ZMIANY  W  MÓZGU 

Oglądając  zdjęcia i filmy pornograficzne można się 

uzależnić. Przeprowadzone badania dowodzą, ze u osób 

uzależnionych od pornografii zachodzą takie same zmiany  

w mózgu, jak u osób uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. Jak 

do tego dochodzi? 

W okresie dorastania dochodzi do wielu zmian w organizmie oraz do 

intensywniejszego zdobywania doświadczeń, także w sferze emocji. 

Na poziomie mózgowym oznacza, to szybki przyrost zapisanych i utrwalonych danych.  

Podobnie jak na dysku twardym komputera.  

W mózgu mamy komórki nerwowe i kiedy są one aktywne wydzielają chemikalia 

wzmacniające połączenia miedzy nimi. Na przykład, jeśli jesz coś bardzo smacznego,  

to mózg wydziela dopaminę, która odpowiada między innymi za dobre samopoczucie. Jeśli 

więc lubisz lody czekoladowe, twój mózg twory ścieżki neuronalne łączące lody  

z przyjemnością. Gdy oglądasz pornografię, twój mózg też tworzy nowe ścieżki neuronalne. 

Tak jak wszystko inne, co uzależnia, pornografia  sprawia, że w mózgu wydziela się dopamina. 

Jeśli kontakt z treściami pornograficzny jest częsty, wówczas dopaminy jest tak dużo, że mózg 

nie daje sobie z nią rady. W rezultacie oglądający pornografię nie czuje jej „efektu” tak mocno 

jak na początku. Poszukuje więc coraz silniejszych  bodźców. A stąd tylko o krok do 

uzależnienia, które uszkadza część mózgu zwaną korą podczołową, odpowiadającą za 

myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.  

POLSKIE   PRAWO 

Warto wiedzieć, że polskie prawo w szczególny sposób chroni przed pornografią 

dzieci i młodzież; zabronione jest prezentowanie treści pornograficznych 

małoletnim, wysokie kary grożą za jej rozpowszechnianie produkcje, a nawet samo 

posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich osób  - do 10 lat 

pozbawienia wolności. 

ĆWICZENIE 1.    Co wiem o pornografii? 

Rozwiąż poniższy tekst. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.  

1. Oglądanie pornografii: 

a)  jest bezpieczne, 

b)  może prowadzić do uzależnienia, 

c)   uzależnia tylko osoby poniżej 18. roku życia. 

2. Materiały pornograficzne: 

d) można traktować jak każdy inny film, 

e) nie wywołują u odbiorcy żadnych emocji, 

f) wywołują u odbiorcy silne emocje. 
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3. Poszukując informacji o sferze seksualnej: 

a)  wystarczy wpisać zapytanie do wyszukiwarki internetowej, 

b)  trzeba pogadać z kolegą, 

c)   warto szukać rzetelnej wiedzy w książkach i na dobrych stronach internetowych  

      lub  w rozmowie z rodzicami. 

4. Pornografia: 

a)  jest obojętna dla organizmu, 

b)  powoduje trwałe zmiany w mózgu, 

c)   nie zakłóca pracy kory przedczołowej mózgu. 

ĆWICZENIE 2.    Asertywna odmowa 

 

Zastanów się i napisz sobie, jak zachowasz się w poniższych sytuacjach? 

Przećwicz sobie, co powiesz?, co zrobisz?. 

          Sytuacja 1  

W czasie tańca na szkolnej dyskotece kolżanka przytula się do ciebie zbyt 

mocno, w sposób dla ciebie krępujący. Co  powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

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

 

Sytuacja 2 

Kolega pokazuje ci na smart fonie film. Po chwili orientujesz się, że masz do czynienia z filmem 

pornograficznym. Co powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

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

 

Sytuacja 3 

Zauważyłaś, że koledzy z klasy podglądają dziewczyny przebierające się w szatni na lekcję wych. 

Fizycznego. Co powiesz? 

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

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

Co zrobisz? 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ĆWICZENIE 3.    Intymność sprawą osobistą 

 

Nie każdego wpuszczamy do swojego domu, bo nie każdy jest nam bliski. Nie należy 

wstydzić się, że ma się ciało i urodę, ale nie wolno pozwolić się traktować  jak towar. 

To ty decydujesz, jak na ciebie popatrzą  inni. Czemu służą trywialne uwagi i 

komentarze?  Po co demonstrować wulgarne gesty? Nie dodaje ci to męskości. Sfera 

seksualna jest niezwykle delikatna, łatwo naruszyć swoją lub cudzą godność i 

wolność. 

Uzupełniając poniższe zdania, masz możliwość zastanowienia się nad tymi 

ważnymi sprawami. 

 

W zachowaniu niektórych dziewczyn  irytuje mnie 

.………………………………………………….. 

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

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

Jeśli ktoś wysyła ci podejrzany link, zdystansuj się ponieważ .………………………………………… 

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

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

Rozmawiam  na Facebooku tylko ze znajomymi, gdyż.………………………………………………… 

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

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

Nie umawiam się z ludźmi poznanymi w sieci, ponieważ  …………………………………………….. 

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

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

Swoich danych osobowych (czy rodziny) nie podaje internetowym rozmówcom, bo ………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 
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ZAJĘCIA: STALKING, HEJTING, CYBERPRZEMOC (5 osobna lekcja dla grupy 

dziewczynek i chłopców) 

 To już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Przed wami wakacje, czas swobody  

i zabawy. Niestety coraz więcej nastolatków wolny czas spędza przy komputerze uciekając  

w wirtualny świat. Przyczyną tego stanu rzeczy jest odczuwana nuda,  brak pomysłu na siebie 

i brak chęci rozwijania swoich zainteresowań, ale też samotność i brak 

zainteresowania ze strony najbliższych albo niepowodzenia w nauce i w 

życiu towarzyskim. Na uzależnienie od internetu bardziej narażone są 

osoby nieśmiałe i niepewne siebie oraz osoby nieumiejące sobie 

poradzić ze stresem. Oni to w sieci  budują  sobie sztuczny wizerunek i 

udają  kogoś innego lub … nagle znikają bez słowa wyjaśnienia i 

odcinają się od swoich problemów. 

 Coraz więcej nastolatków nie potrafi żyć bez sieci tracąc  kontrolę 

nad czasem i rzeczywistością. Na drogę uzależnienia wkraczają wtedy, gdy tracą kontrolę nie 

tylko nad czasem, ale i intensywnością korzystania z internetu, gier komputerowych, czatów, 

portali społecznościowych, ale także oglądaniaem seriali i  robienia e-zakupów.  

 Alarm powinien się pojawić, już wtedy, gdy: 

➢ większość wolnego czasu spędzamy w internecie, 

➢ dla wirtualnego świata rezygnujemy ze swych dotychczasowych zainteresowań, 

➢ zaniedbujemy swoje obowiązki szkolne i domowe, 

➢ zapominamy o posiłkach, ograniczamy kontakt w realu z rodziną, kolegami  

i koleżankami, 

➢ jesteśmy bardziej niż dotąd agresywni lub nerwowi, kiedy z różnych przyczyn, np. 

awarii sieci, nie mamy możliwości skorzystania z komputera lub smartfona  

z dostępem do internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERPRZEMOC   I    STALKING 

 

  

Oto lista zasad chroniących przed uzależnieniem: 

✓ nie  spędzaj   wolnego   czasu  tylko przy komputerze, bo odbija się to  

na życiu rodzinnym i towarzyskim; 

✓ planuj regularnie dni bez telefonu, kiedy przez dzień świadomie nie sięgasz 

po smartfon, 

✓ ustal sobie limit czasu przy komputerze i staraj się bezwzględnie  

go przestrzegać, 

✓ rozmawiaj z rodzicami o internecie i o swoich sukcesach lub porażkach  

w grach komputerowych, 

✓ informuj  ich o stronach, które odwiedzasz i które cię interesują. 

PAMIETAJ !!! UZALEŻNIENIE TO NIE TYLKO STRATA CZASU,  

ALE REALNE ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA. 
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Obecnie realnym problemem stała się cyberprzemoc, czyli prześladowanie, 

zastraszania, nękanie i wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi typu smartfon 

czy tablet. 

Użytkownicy internetu nierzadko stają się świadkami lub ofiarami cyberprzemocy lub 

stalkingu z użyciem telefonu komórkowego. 

Stalking – jest to celowe i świadome prześladowanie drugiej osoby, np. wysyłanie 

niechcianych SMS-ów, rozsyłanie zdjęć bez zgody osoby, która na nich jest, czy 

uporczywe nękanie telefonami. 

Stalkin często doprowadza do zerwania przyjaźni lub może być przejawem 

zazdrości i zawiści. Wśród nastolatków często spotyka się stalkin w przypadku 

niezdrowej rywalizacji wśród uczniów, braku sympatii do kreślonej osoby, 

znęcania się nad tzw. kozłami ofiarnymi w klasie. 

Pamiętajmy, że cyberprzemoc zadaje prawdziwe rany, powodując upokorzenie i ból 

psychiczny u innych osób.  

 

Jesteś ofiarą cyberprzemocy, kiedy:  

 

✓ ktoś zamieszcza twoje zdjęcia w internecie bez twojej zgody, 

✓ ktoś umieszcza w sieci lub rozsyła nieprawdziwe informacje na 

twój temat lub informacje o sprawach, których się wstydzisz, 

✓ ktoś się pod ciebie podszywa, ośmiesza cię lub nęka, 

✓ ktoś się włamuje na twoje konto internetowe, 

✓ ktoś tworzy obraźliwe blogi i strony internetowe na twój temat, 

✓ ktoś zamieszcza niestosowne komentarze na twój temat. 

 

Jeśli jesteś ofiarą, powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej. Jeśli jesteś świadkiem 

cyberprzemocy, także poproś o pomoc osobę dorosłą. 

 

Nigdy nie zachowuj się w sposób, który sam/sama odebrałbyś/odebrałabyś jako obrazę  

i naruszenie twojej godności!!!! 

 

 

Na stalking są już w polskim prawie paragrafy i za nękanie  innych można być pozbawionym 

wolności. 

 

 

NIE DLA HEJTU 

 

 Hejting – to używanie wyzwisk w stosunku do innych 

użytkowników sieci,  obrażanie ich lub pisanie złośliwych 

komentarzy.Przyczyną hejtu  może być zazdrość, potrzeba 

wyładowania negatywnych emocji lub niskie poczucie własnej 

wartości.  
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Pozorna anonimowość w sieci (tzn. nikt nie wie, kim jestem) rodzi bezkarność. Dlatego 

niektórzy błędnie sądzą: że skoro w świecie realnym zachowuję się uprzejmie i grzecznie, 

 to w tym wirtualnym mogę sobie pozwolić na więcej. 

 

 

Jak bronić się przed mową nienawiści?  

 

Hejterowi warto zakomunikować: „Nie podoba mi się to, co robisz!”, 

„Przestań mnie obrażać”, na pewno nie ma sensu z nim dyskutować. Nie 

dopuszczalne jest przyłączanie do niego, czyli lajkowanie lub 

udostępnianie obraźliwych komentarzy.  

Hejterem nie warto się jest przejmować.  

Hejterami są zazwyczaj smutni, zakompleksieni ludzie, którzy własną 

„wartość” budują na cierpieniu innych, co jest dość żałosne. 

 

 

 

PAMIETAJCIE !!!  Skutecznym sposobem na hejting są satysfakcjonujące, życzliwe relacje 

                                  w realu. Najtrudniej jest tym ofiarom, które swoją samoocenę budują  

                                  tylko w oparciu o  kontakty wirtualne dlatego nie bądźcie obojętni  

                                  na krzywdę innych. 

    

                      

EKSHIBICJONIZM 

 Z udostępnianiem prywatnych zdjęć czy filmów wiąże się internetowy ekshibicjonizm, 

czyli obnażanie się, pokazywanie intymnych sfer życia większej ilości osób. Nie chodzi tu tylko 

o publikowanie zdjęć w samej bieliźnie, ale również o pokazywanie swojej przestrzeni 

prywatnej. Warto się zastanowić, czy jeśli cała szkołą pozna wszystkie twoje osobiste 

drobiazgi, które masz w pokoju nadal będziecie mieć poczucie bezpieczeństwa  

i spokoju? 

 

 W  ŚWIECIE   GIER 

 Dziś najpopularniejszą rozrywką dla młodych ludzi są gry komputerowe. Dzięki nim 

łatwo jest przeżyć wiele pozytywnych emocji i zrelaksować się. Po męczącym dniu w szkole. 

Jeśli gramy w obcojęzyczne gry, to łatwiej przyswajamy sobie nowe słówka. Gry MMO 

(rozgrywane jednocześnie przez wielu graczy za pośrednictwem internetu) zmuszają 

użytkowników do komunikowania się w różnych językach. Rozwija się również u takich osób 

wyobraźnia, spostrzegawczość i refleks. 

Trzeba jednak pamiętać, że to ciągle jest świat fikcji. Rozwiązania, które nawet setki razy 

przetestowaliście w grach i dzięki nim weszliście na kolejne levele, rzadko mają zastosowanie 

w realnym życiu. Niestety gry łatwo uzależniają. Ale jest i na to sposób. Przyjmijcie zasadę: 
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Raz murawa,  na pobliskim prawdziwym boisku, raz mecz w sieci zwłaszcza teraz kiedy zbliża 

się dużo czasu wolnego i odejdzie wam odrabianie prac domowych. A OTO KILKA PORAD 

NA WAKACJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE 1.    INTERNET   I   JA 

 

Test. 

Odpowiedz na poniższe pytania wybierając jedną z trzech 

odpowiedzi. Następnie policz odpowiedzi a, b, c. Przeczytaj 

rozwiązanie. 

 

1. Jak często korzystasz z internetu? 

a)  wtedy, gdy potrzebuję, 

b)  codziennie, 

c)   kiedy tylko mam wolną chwilę. 

2. Jakie strony najczęściej odwiedzasz? 

g) te, które pomagają mi w nauce, 

h) portale społecznościowe, 

i) te, na których gram w gry komputerowe. 

 

3. Rodzice mówią ci, że zbyt dużo czasu spędzasz w sieci: 

a)  czasami, 

b)  często, 

c)  bardzo często . 

4. Korzystam z internetu, ponieważ: 

a)  chcę się dowiedzieć czegoś nowego, 

b)  chcę mieć kontakt z wirtualnymi znajomymi, 

c)   nudzę się. 

 

5. Siadając przed komputerem lub korzystając z Internetu w smartfonie zwykle: 

a)  mam poczucie marnowania czasu, 

b) staram się kontrolować  czas, 

c)  spędzam w nim znacznie więcej czasu, niż sobie zaplanowałem/łam . 

 

 

„NIE  GONIĘ  ZA  LAJKAMI,  NIE  NABIERAM  SIĘ  NA  HASŁA  REKLAMOWE  I   WIEM,   

ŻE  INTERNETOWE  RELACJE  SĄ  MNIEJ  TRWAŁE  OD  TYCH  W   ŚWIECIE   REALNYM” 
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Najwięcej a: Internet nie zakłóca twojego życia. Traktujesz go jako narzędzie, które ma ci  

                      służyć w zdobywaniu potrzebnych informacji. Wirtualne życie niespecjalnie cię 

                      interesuje, bo wolisz świat realny. 

Najwięcej b: Jesteś fanką/fanem sieci, jednak nie masz z tego powodu problemów. Ustalasz  

                      limit czasu przebywania w internecie i zazwyczaj go przestrzegasz. 

Najwięcej c: Trudno ci żyć bez internetu. Z tego  powodu niejeden raz „zawaliłaś/łeś”  

                      szkolne i domowe obowiązki. Spróbuj bardziej skupić się na realnym życiu. 

 

ĆWICZENIE 2.  CYBERPRZEMOC     

Po przeczytaniu historyjek, odpowiedzcie na poniższe pytania.  

 

HISTORYJKA   ANKI  

Patryk zrobił zdjęcie telefonem komórkowym swojej koleżance z klasy – Ance, 

kiedy rozmawiała z Jaśkiem. Następnie rozesłał SMS - em do swoich kolegów, 

dopisując przykry komentarz. Niektórzy z nich wysyłali zdjęcia dalej. 

 

HISTORYJKA   KAROLINY  

Karolina po powrocie do domu chciała sprawdzić pocztę, ale nie mogła z powodu awarii sieci. 

Następnego dnia w szkole okazało się, ze ktoś włamał się na jej konto i podszywając się pod nią, wysłał 

kilku osobom z klasy  przykre e-maile. Adresaci tych wiadomości obrazili się na Karolinę i nie chcieli 

z nią rozmawiać. 

 

HISTORYJKA   KRZYŚKA  

Krzysiek ma konto na portalu społecznościowym i często wrzuca tam zdjęcia. W ubiegłym tygodniu 

wrzucił kilka fotek ze swoich urodzin, na których było widać drogie prezenty.  

Już kilka chwil później pojawiło się mnóstwo niemiłych komentarzy od osób, które mu zazdrościły. 

 

HISTORYJKA   FILIPA 

Filip bardzo często rozmawia na czacie z kolegami z klasy i osobami, które zna tylko  

z internetu. Od jakiegoś czasu dostaje ośmieszające go wiadomości od znajomego ukrywającego się pod 

różnymi nickami. Pisał, żeby przestał to robić, starał się ustalić, kto 

to jest, ale bezskutecznie. Wiadomości było coraz więcej. 

Pytania: 

1. Dlaczego ktoś stosuje cyberprzemoc? 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Co czuje ofiara cyberprzemocy? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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3. Co powinna zrobić ofiara cyberprzemocy? 

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Do czego może doprowadzić  cyberprzemoc, jakie są jej konsekwencje? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

ĆWICZENIE 3.  INTERNET – DOBRODZIEJSTWO  CZY   ZAGROŻENIE?    

 

Roztropni rodzice nie zabraniają używania komputera, bo wiedzą, że jest to przede 

wszystkim narzędzie pracy, a nie rozrywki. Ale wiedzą tez, że tak jak od alkoholu, czy 

narkotyków, tak samo można uzależnić się od komputera albo Internetu. 

 

Jeśli chcesz sprawdzić siebie, na ile jesteś związany/a emocjonalnie z tym medium, 

przeczytaj poniższe stwierdzenia i spróbuj obiektywnie spojrzeć na siebie. Każde zdanie oznacz „+” 

 w rubryce TAK lub NIE. 

 

 

 TAK NIE 

1. Stale myślę o tym, co się dzieje w internecie i co będę robić, gdy się znowu 

zaloguję „w sieci”. 

  

2. Potrzebuję coraz więcej czasu na przebywanie w sieci.   

3. Nie udaje mi się ograniczyć kontaktu z internetem.   

4. Jestem wściekły/wściekła, gdy ktoś odciąga mnie od internetu  lub gdy 

zaistnieje awaria. 

  

5. Zaniedbuję naukę, rezygnuję ze spotkań twarzą w twarz na korzyść 

kontaktów przez internet. 

  

6. Nie wywiązuje się z rozmaitych obowiązków, tylko wszystko odkładam na 

później, bo pochłania mnie internet. 

  

7. Nie przyznaję się nikomu, ile godzin spędzam przy komputerze.   

 

Jeśli 7 razy odpowiedziałeś/łaś TAK, czytając powyższe zdania, masz powody się martwic. 

Czerwona lampka się zapala – grozi ci niebezpieczeństwo: infoholizm. Uważaj za bardzo cię to 

angażuje. Przedawkowany k0ontakt z tym medium niszczy psychicznie  

i fizycznie. Tracisz silną wolę, a więc przestajesz być panią/panem siebie. 

Spędzasz czas w bezruchu, co może spowodować rozmaite schorzenia 

(np. zanik mięśni grzbietu, zanik mięśni pasa biodrowego, osłabienie 

wzroku, itp.). 

Należy ufać, ze zachowasz zdrowy rozsądek i będziesz korzystać z 

pozytywnych aspektów  tego wynalazku. Samokontrola wskazana, bo najtrudniej stwierdzić 

własne uzależnienie. 

Wspaniałych  wakacji 
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