
KONSPEKT GODZINY WYCHOWAWCZEJ 

Z WYKORZYSTANIEM TIK 
 
 

Temat lekcji: Internet bez hejtu. 

Data: 28.02.2019r. 

Klasa: Va 

Nauczyciel: Jolanta Walska 

Czas: 45 minut 

Cele ogólne: 

 zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci,  
 pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online,  
 wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci,  
 prezentacja możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia. 

Metody nauczania: 
 pokazu,  
 pogadanka. 

Formy pracy: 
 praca zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela,  
 praca grupowa 

Środki dydaktyczne: 
 komputer podłączony do projektora multimedialnego  
 karty pracy 
 tablica interaktywna 

 

Przebieg lekcji: 
 

1. Część nawiązująca 

• sprawy organizacyjno-porządkowe. 

• sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów  

• prezentacja portali społecznościowych. 

• pytania kontrolne: Kto korzysta z serwisów społecznościowych? Z jakich? Jakie 

prywatne informacje o was znajdują się na tych serwisach? 
 

2. Część właściwa  
• Projekcja filmów edukacyjnych: „Dodaj znajomego” 

• Opracowanie w grupach zasad bezpieczeństwa w sieci, które mają dotyczyć: 
 
  - ustawień prywatności,  
 
  - informacji, które podajemy w sieci,  
 
  - znajomości w sieci,  

  - publikowania i przesyłania zdjęć, 
 
  - komentowania,  
 
  - zabezpieczania hasłem dostępu do telefonów i serwisów, 
 
  - wylogowywania się,  

  - szybkiego reagowania i zabezpieczania dowodów 
 
  - informowania o trudnej sytuacji zaufanych osób dorosłych,  



 

• Przedstawienie przez liderów grup opracowanych zasad. 
 

3. Podsumowanie  
• Uczniowie pojedynczo z poszczególnych grup odgadując hasło podchodząc do 

tablicy interaktywnej odkrywając kolejne zasady rozsypanki 
 

 

➢ Nie odpowiadaj na hejterski komentarz pod wpływem chwili. 
➢ Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i ją skasuj. 
➢ Nie odpowiadaj agresją na agresję. 
➢ Nie przesyłaj hejterskich komentarzy dalej. 
➢ Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze. 
➢ Zgłaszaj hejt korzystając z opcji dostępnych w serwisach internetowych. 
➢ Gdy coś Ci się nie podoba, wyraź to kulturalnie. 
➢ Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów. 
➢ Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki. 

• dokonanie ewaluacji zajęć (ankieta) 

Na zakończenie prowadzący informuje uczniów, że zawsze w sytuacji zagrożenia mogą szukać 

pomocy u zaufanych osób dorosłych. Mogą też skorzystać z pomocy konsultantów 

Helpline.org.pl – online na stronie www.helpline.org.pl, pod bezpłatnym numerem telefonu 

800 100 100 lub skorzystać z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. 
 
 

http://www.helpline.org.pl/
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