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Plan warsztatu  
Do wykorzystania na lekcji, w bibliotece, po szkole albo w domu 
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Seksistowska mowa pogardy i nienawiści 
Scenariusz zajęć odpowiada na palącą potrzebę, by nie tylko rozpoznawać język i zjawisko propagandy, ale także 
zwraca uwagę na wykorzystanie seksizmu. Scenariusz można wykorzystać na lekcji wychowawczej, wiedzy o 
społeczeństwie, języku polskim, etyce, religii. 
 
Organizacja przestrzeni: Przestrzeń powinna być zaprojektowana w sposób sprzyjający kreatywności, tak aby 
uczniowie czuli się komfortowo.  
Potrzebne materiały: Tablica z możliwością zamocowania arkuszy papieru, duże arkusze papieru, karteczki 
samoprzylepne, przybory do pisania, wydruki materiałów z załączników. 
Odbiorcy: młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (wiek 16-18 lat) 
Główne tematy: mowa pogardy, mowa nienawiści, seksizm, seksistowska mowa pogardy, molestowanie, slut 
shaming 
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA (będą różnić się w zależności od osób uczestniczących i czasu)  
Osoby uczestniczące: 

 dowiedzą się, czym jest seksizm, mowa nienawiści i pogardy,  

 zrozumieją, jakie emocje mogą towarzyszyć osobie doświadczającej seksistowskiej mowy pogardy, jakie 

mogą być jej konsekwencje,  

 nauczą się reagować na seksistowską mowę pogardy. 

 

NAUKA PRZEZ TWORZENIE | POCZĄTEK 
 
 

1. DEFINICJA  

 Powieś na osobnych kartkach definicje: mowy pogardy i nienawiści, seksizmu, seksistowskiej mowy 

pogardy i nienawiści, molestowania i slut shamingu. Poproś, aby chętne osoby głośno odczytały  te 

definicje. Rozdaj również wszystkim definicje wydrukowane na kartkach (MATERIAŁ I). 

Nauka płynąca z ćwiczenia: Ważne, aby uczniowie i uczennice mieli usystematyzowaną wiedze dotycząca 

zjawisk, które będą omawiane na zajęciach. Dobrze, aby każdy z nich znał definicje zagadnień. 

 

NAUKA PRZEZ TWORZENIE | CIĄG DALSZY 

 
1. ZOBACZ I ZROZUM  

 Podziel uczestników oraz uczestniczki na pięć grup i daj każdej z nich kartkę papieru, kartki samoprzylepne 

i przybory do pisania. Pierwszym zadaniem uczniów jest przygotowanie dwóch przykładów zachowań 

pasujących do każdego ze zdefiniowanych wcześniej zjawisk: mowy pogardy i nienawiści, seksizmu, 

seksistowskiej mowy pogardy i nienawiści, molestowania i slut shamingu. Poproś, by grupy zapisały każdy 

przykład na karteczce samoprzylepnej i przyczepiły swoje karteczki do odpowiednich arkuszów papieru z 

definicjami.  

 

Następnie każda z grup otrzymuje na kartce listę przykładów seksistowskiej mowy pogardy i nienawiści 

(Załącznik nr 2) oraz jedno z poniższych pytań do dyskusji. Przeczytaj głośno listę przykłady seksistowskiej 
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mowy pogardy i poproś, aby każda z grup odpowiedziała na zadane pytanie oraz spisała swoje stanowisko 

na arkuszu papieru. 

 Co czuje i myśli osoba, która jest odbiorcą seksistowskiej mowy pogardy: poniżającego tekstu, 

piosenki, epitetu, żartu, gestu? 

 Jakie mogą być konsekwencje seksistowskiej mowy pogardy dla osoby, która bezpośrednio jej 

doświadcza?  

 Dlaczego niektórzy ludzie używają seksistowskiej mowy pogardy i nienawiści?  

 Co można, powinno się zrobić, gdy doświadcza się seksistowskiej mowy pogardy? 

 Co można, powinno się zrobić, gdy jest się świadkiem, gdy ktoś poniża inne osoby na tle 

seksistowskim?  

Poproś, aby każda z grup przedstawiła efekty dyskusji. Po zakończeniu wszystkich prezentacji możesz 
zapytać pozostałe osoby, czy coś chcą dodać. Arkusze papieru z notatkami grup powieś w widocznym 
miejscu. Jeśli cała grupa się zgodzi, możesz zachęcić do zrobienia zdjęć z wynikami prac poszczególnych 
zespołów. 
Nauka płynąca z ćwiczenia: Ważne, aby uczniowie i uczennice samodzielnie zastanowili się nad 

poruszanym zagadnieniem i umieli swoje stanowisko uargumentować. Dzięki pytaniom pomocniczym 

łatwiej im będzie zrozumieć sytuację osoby, która doświadczyła seksistowskiej mowy propagandy. 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE | MATERIAŁY DODATKOWE 
Możesz skorzystać z poniższych materiałów by uzupełnić warsztat. 
 
DEFINICJE – MATERIAŁ I 
 

 Mowa pogardy i nienawiści (ang. hate speech) polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, 

rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy 

wobec konkretnych osób i grup. Społeczna akceptacja mowy nienawiści prowadzi do utrwalania 

stereotypów i uprzedzeń, zwiększając niechęć i wrogość wobec przedstawicieli różnych grup 

mniejszościowych. Mowa pogardy może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. 

hate crimes).  

 

 Mowa nienawiści (definicja podawana przez Radę Europy) – wypowiedzi, które szerzą, propagują 

i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm, seksizm oraz inne formy 

nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm. 

 

 Język pogardy i nienawiści wyraża brak szacunku, niechęć, gniew oraz postrzeganie innych jako 

gorszych, mniej wartościowych i niekompetentnych. Odczuwanie pogardy wobec innej osoby lub 

grupy społecznej blokuje empatyczne reakcje, prowadzi do zaniku współczucia, poczucia winy czy 

wstydu, uruchamia wstręt, gniew i przemoc. 

Im więcej mowy pogardy i nienawiści w otoczeniu, tym większa gotowość do jej użycia.  
Dziś połowa młodych osób przyznaje się do używania mowy pogardy i nienawiści. Chłopcy i 
mężczyźni posługują się nią dwa razy częściej niż dziewczęta. 

 

 Seksizm to przekonanie o wyższości jednej płci nad drugą pod względem biologicznym, 

intelektualnym, moralnym i emocjonalnym. Nierówność płci uzasadniana jest w ideologii 

seksistowskiej naturą lub kwestiami kulturowymi. W potocznym rozumieniu seksizm to gorsze 

traktowanie dziewcząt i kobiet, wynikające z nieprawdziwych stereotypów i uprzedzeń 

nabywanych w trakcie wychowania i życia w danym społeczeństwie. 
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 Seksistowska mowa pogardy i nienawiści może być kierowana do dziewcząt i kobiet, chłopców i 

mężczyzn oraz wszystkich osób, których poniża się ze względu na płeć i/lub seksualność. 

Dziewczęta i kobiety częściej niż chłopcy i mężczyźni doświadczają seksistowskich wypowiedzi. 

 

 Molestowanie – każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności danej osoby i tworzenie wokół niej wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 

atmosfery. 

 

 Slut shaming (ang. slut ‘szmata’ i shaming ‘zawstydzanie’) i oznacza różne formy poniżania, 

piętnowania, zawstydzania lub ośmieszania kobiety lub dziewczyny w związku z jej faktyczną lub 

rzekomą aktywnością seksualną. Tego typu zachowania wymierzone są zwykle w kobiety, które 

naruszają tradycyjne oczekiwania i stereotypy dotyczące zachowań w sferze seksualności. 

 

PRZYKŁADY SEKSISTOWSKIEJ MOWY POGARDY I NIENAWIŚCI - MATERIAŁ II 
 

 Używanie wulgarnych określeń dotyczących płci, ciała, wyśmiewanie, stygmatyzowanie w 

kontekście seksualnym: laska, suczka, dziwka, dupa, ciota, towar, świnia, locha, fiut, pedał, lesba, 

szmata, itp 

 

 
 Pogardliwie i/lub wulgarne wyrażanie się o przeciwnej płci lub w odniesieniu do płci: „biegasz jak 

baba”, „rzucasz jak pedał”, „nie wściekaj się, masz okres”, „dziewczyny się do tego nie nadają”, 

„chłopacy są prymitywni”.  
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 Opowiadanie obraźliwych, wulgarnych żartów odnoszących się do płci i seksualności: 

Dzwoni blondynka do blondynki: „Słuchaj, mój mąż wziął stówę i powiedział, że idzie na dziwki. 

Jest u ciebie?” 

 Gwizdy, mlaskania, cmoknięcia albo inne „zwierzęce” odgłosy jako uwaga komentująca 

obecność, wygląd jakiejś osoby 

 Zdjęcia, filmiki, reklamy, teledyski, piosenki, rysunki o poniżającym, wulgarnym i/lub seksualnym, 

pornograficznym charakterze. Tworzenie, rozsyłanie, udostępnianie – także osobom, które tego 

nie chcą. 
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Robin Thicke ft. T.I. Pharrell, Blurred Lines: https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU 

Donatan ft. Cleo,  My, Słowianie: https://www.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE 

Czadoman, Ruda tańczy jak szalona: https://www.youtube.com/watch?v=tgw1yEcWpTU 

 

 Oglądanie pornografii w obecności innych bez uzyskania ich zgody. 

 Czynienie seksualnych aluzji i gestów.  

 Wygłaszanie publicznie (głośno i dosadnie) ośmieszających, poniżających komentarzy na temat 

czyjegoś wyglądu, sposobu poruszania się, jego intymnych części ciała: rusz grubą dupę, cycki ci 

sterczą. 

 Krzywdzące komentowanie profilu, zdjęcia, wypowiedź na portalu społecznościowym w 

kontekście płci, ciała i seksualności. 

 Rozpowszechnianie fałszywych informacji i kłamstw na temat czyjegoś zachowania, intymnych 

relacji z chłopakiem lub dziewczyną np. obraźliwy fotomontaż, poniżające plotki, oskarżenia 

stawiające w złym świetle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU
https://www.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE
https://www.youtube.com/watch?v=tgw1yEcWpTU
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 Umieszczanie na tablicach, ścianach wulgarnych napisów i rysunków na temat dziewczyn, 

chłopaków z podtekstem seksualnym lub o charakterze homofobicznym 

 
Źródło: Lubelska.TV, http://www.lubelska.tv/wiadomosci/539,wulgarne-napisy-na-murze-kosciola 

 

http://www.lubelska.tv/wiadomosci/539,wulgarne-napisy-na-murze-kosciola
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Źródło: „Gazeta Wyborcza”, Wrocław http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22816757,zakaz-pedalowania-

nad-drzwiami-podstawowki-rodzice-uczniow.html 
 

 Sugestie, że osoba oferuje usługi seksualne za pieniądze, że wiążą ją z różnymi osobami relacje 

intymne. 

 Groźby o charakterze seksualnym. 

 

 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22816757,zakaz-pedalowania-nad-drzwiami-podstawowki-rodzice-uczniow.html
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22816757,zakaz-pedalowania-nad-drzwiami-podstawowki-rodzice-uczniow.html
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 Dyskutowanie na temat życia seksualnego, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej osób 

trzecich, jeśli sobie tego nie życzą. 

 Wysyłanie nieprzyzwoitych, wulgarnych SMS-ów, e-maili, listów, wiadomości dotyczących płci, 

ciała i/lub seksualności na portalach społecznościowych.  

 


