
SYLABUS  

zajęć lekcyjnych z zakresu wiedzy o społeczeństwie na temat:  

„Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”  

Przedmiot zajęć Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani  

Czas trwania zajęć  45 minut 

Podmiot prowadzący Zarząd Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, 
prof. Ewa Łętowska, dr hab. Marcin Matczak, prok. 
Krzysztof Parchimowicz oraz r.pr. Karolina Kędziora.  
 

Syntetyczny opis 
przedmiotu zajęć 
 

Zajęcia dotyczą „mowy nienawiści”, jako problemu 
społecznego, który jest coraz wyraźniej widoczny zarówno 
w życiu publicznym, jak i w prywatnych relacjach 
międzyludzkich. Zajęcia mają pomóc uczniom rozpoznać 
mowę nienawiści, rozbudować świadomość jej 
konsekwencji, a także poznać metody przeciwdziałania 
mowie nienawiści oraz przyjęcia prawidłowej wobec niej 
postawy.   



Cele dydaktyczne Do podstawowych celów dydaktycznych zajęć należy 
zaliczyć: 

1) umiejętność zdefiniowania „mowy nienawiści” oraz 
rozpoznania jej cech charakterystycznych i 
przejawów oraz motywów stosowania, 

2) wskazanie warunków sprzyjających rozwojowi 
„mowy nienawiści” oraz refleksja nad przyczynami 
jej powstawania,  

3) wypracowanie umiejętność rozpoznawania skutków 
„mowy nienawiści” oraz konsekwencji jej 
d ługotrwa łego stosowania (tzw. piramida 
nienawiści), 

4) poznanie uwarunkowań prawnych dotyczących tego 
problemu społecznego,  

5) zbudowanie modelu prawidłowej i świadomej 
postawy ucznia wobec przejawów „mowy 
nienawiści”.    

Efekty kształcenia  Wiedza: 
- świadomość podstawowych cech „mowy nienawiści” oraz 
jej przejawów (definicja) 
- świadomość bezprawności stosowania „mowy 

nienawiści” 
- znajomość podstawowych regulacji prawnych 

przeciwdziałającymi „mowie nienawiści”, a także 
standardów wynikających z  zakazu dyskryminacji i 
zasady równości, zakotwiczonych zarówno w Konstytucji 
RP i prawie UE 

- świadomość skutków prawnych stosowania „mowy 
nienawiści” (sankcje) 
- świadomość skutków społecznych stosowania „mowy 
nienawiści” i konsekwencji jej długotrwałego stosowania 
(tzw. piramida nienawiści) 
- znajomość metod przeciwdziałania „mowie nienawiści”    

Umiejętności:  
- umiejętność rozpoznania i nazwania przejawów „mowy 
nienawiści” 
- umiejętność zajęcia prawidłowej postawy wobec „mowy 
nienawiści” zarówno w grupie rówieśniczej, jak i 
skorzystania z pomocy pedagoga szkolnego     



Plan zajęć: 1. Definiowanie „mowy nienawiści”  
➢ cele (stygmatyzacja, wykluczenie, 

poniżenie) 
➢ grupy narażone (narodowość, wyznanie, 

rasa, orientacja seksualne, 
niepełnosprawność) 

➢ narzędzia (media, internet, media 
społecznościowe) 

➢ motywacja (zysk, zazdrość, nienawiść, 
strach) 

2. Uwarunkowania prawne: 
➢ bezprawność (zakaz dyskryminacji, zasada 

równości) 
➢ karalność (sankcja)  

3. Skutki społeczne – piramida nienawiści: 
➢ agresywny język 
➢ odrzucenie, izolacja, osamotnienie 
➢ dyskryminacja  
➢ przemoc  
➢ eksterminacja 

4. Przeciwdziałanie „mowie nienawiści” 
➢ model prawidłowego zachowania w grupie 

rówieśniczej 
➢ instytucje wspierające przeciwdziałanie 

mowie nienawiści w szkole (pedagog szkolny) 
i poza nią  

Literatura 
pomocnicza dla 
nauczyciela: 

➢ M. Duda, W. Pływaczewski: Mowa nienawiści a 
prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno – 
politycznych, Olsztyn 2017 r.  

➢ Agnieszka Demczuk: Wolność wypowiedzi w 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka a polskim prawie i praktyce sądowej [w:] 
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka – 
praktyka stosowania i funkcjonowanie w 
przestrzeni europejskiej, Opole 2016.    

➢ Dominika Bychawska – Siniarska, Mowa nienawiści w 
internecie: jak z nią walczyć? Materia ły 
konferencyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Warszawa 2013. 



   

  

Inne materiały 
dydaktyczne: 

Lekcje pokazowe przygotowane przez Stowarzyszenie im. 
Profesora Zbigniewa Hołdy prowadzone przez:  

➢ prof. Ewę Łętowską, 
➢ prof. Marcina Matczaka,  
➢ prok. Krzysztofa Parchimowicza, 
➢ r. pr. Karolinę Kędziorę. 

 


