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OPIS KAMPANII



 Kampania „HEJ To jest słabe” skierowana jest do dzieci 
i młodzieży, ich rodziców oraz dorosłych mieszkańców. 
Tematyka oscyluje głównie wokół zagadnień tj: racjonalne korzystanie 
z zasobów sieci, zagrożenia związane z jej użytkowaniem, ze 
szczegónym uwzględnieniem cyberprzemocy i uzależnienia od 
Internetu. Odbiorcy mają również możliwość zapoznania się 
z ogólnodostępnymi źródłami pomocy i wsparcia w zakresie 
problemów świata wirtualnego. 
 Przedstawiona kampania mocno koncentruje się na tematyce 
hejtu, z uwagi na fakt, iż zjawisko to stało się powszechne i dotyka 
szczególnie ludzi młodych, dla których bardzo istotna jest opinia 
innych, a osoby te często nie mają jeszcze ukształtowanego 
charakteru, osobowości, poczucia własnej wartości i nie umieją 
poradzić sobie z ową krytyką, co w konsekwencji ich wyniszcza. 
Bazując na tych założeniach przyjęliśmy zupełnie inną strategię niż 
zwykle spotykana: nie mówimy do hejtera: „przestań hejtować”, bo to 
tak, jakby powiedzieć złodziejowi: „nie kradnij” – koncentrujemy się 
na idei, która zakłada coś zupełnie odmiennego, mianowicie 
uświadomienie wszystkim użytkownikom Internetu, że hejt jest słaby, 
a przejmowanie się nim to droga donikąd i trzeba zmienić stanowisko 
względem hejterów. Nie pozwalajmy, by wpływali oni na nasze życie 
i powiedzmy wprost: HEJ To jest słabe!

CELE:

• przekazanie informacji dotyczących korzystania z Internetu 
   i problemów związanych z jego użytkowaniem,
• uwrażliwienie na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią,
• zachęcenie do rozsądnego korzystania z zasobów sieci.

MATERIAŁY:

• Broszura dla rodziców, 
• Ulotka dla rodziców,
• Plakat dla mieszkańców, 
• Ulotka dla uczniów, 
• Plakat dla uczniów, 
• Certyfikat dla szkoły (lub innej i placówki) za uczestnictwo 
   w kampanii 

Broszura dla rodziców

Opracowanie pn. „W świecie wirtualnym” to poradnik dla rodziców 
(może być również wykorzystany przez opiekunów, wychowawców 
itp.) dzieci i młodzieży, który wyposaży odbiorców w wiedzę 
pozwalającą na świadomą formację młodych pokoleń w zakresie 
korzystania z sieci. 

Jest on doskonałym źródłem przydatnych wskazówek możliwych do 
natychmiastowego zastosowania w codziennym wychowaniu, które 
mają na celu przekazanie dzieciom informacji o bezpieczeństwie 
wirtualnym. 

 Studiując poszczególne rozdziały, czytelnik dowie się m. in. jak 
kształtować w dziecku racjonalną postawę względem zasobów 
Internetu, jakie są zagrożenia wynikające z korzystania z sieci, jak 
wspierać dziecko w trudnych sytuacjach związanych z życiem w dobie 
Internetu, czy też jakie kompetencje przydają się użytkownikom 
cyberprzestrzeni. 

Ulotka dla rodziców

Informacje zawarte w ulotce pn. „W świecie wirtualnym” stanowią 
treściwe zestawienie informacji na temat roli rodziców w edukacji 
medialnej dzieci. Treść ulotki przedstawiona jest w formie zadań dla 
rodziców, które mają na celu pomoc dzieciom w bezpiecznym 
korzystaniu z Internetu. Poszczególne zadania zostały „zamknięte” 
w hasłach: porozmawiaj z dzieckiem o zasobach sieci, poznaj 
zagrożenia występujące w świecie wirtualnym, wskaż zasady 

przydatne w Internecie, poszukaj pomocy, gdy Twoje dziecko 
znajdzie się w niebezpieczeństwie. 

Plakat dla mieszkańców

Plakat adresowany jest do osób dorosłych będących użytkownikami 
sieci. Myślą przewodnią jest zwrócenie uwagi na problem 
uzależnienia od cyberprzestrzeni, jak również  wzbudzenie refleksji 
adresatów w zakresie korzystania z Internetu. 

Ulotka dla uczniów

Ulotka zwraca szczególną uwagę na problem hejtu, przedstawiona 
jest jednak w sposób inny niż zwykle spotykany: to hejter jest osobą 
przegraną, bo jego postępowanie nie jest oznaką siły, lecz słabości. 
 Materiał przedstawia zagadnienia takie jak: agresja w sieci, 
problem cyberprzemocy, przydatne zasady korzystania z Internetu, 
sposoby poszukiwania pomocy w przypadku zetknięcia się
z niebezpieczeństwem w przestrzeni wirtualnej. Treść zachęca 
również do refleksji nad konsekwencjami działań w sieci. 

Plakat dla uczniów

Plakat zwraca uwagę na to, iż Internet wymaga odporności na 
krytykę, również tą destruktywną, bo to uchroni nas przed atakami 
potencjalnego hejtera. Intencją przekazu jest zachęta do odrzucenia 
roli ofiary i przyjęcia stanowiska zwycięzcy – jestem w porządku więc 
pozostaję obojętny na słowa, które wynikają wyłącznie ze słabości 
cyberagresora.

Certyfikat 

za uczestnictwo w kampanii

Certyfikat potwierdza udział szkoły lub innej placówki w kampanii 
„HEJ To jest słabe”, co pozwala na uzyskanie tytułu „Bezpieczna 

szkoła w cyfrowym świecie”.  Posługiwanie się tym tytułem 
z pewnością będzie jednym z elementów budowania pozytywnego 
wizerunku instytucji, gdyż pokaże, iż dba ona o dobro adresatów do 
których kieruje swoje działania: uczniów, rodziców czy mieszkańców.

Korzyści związane z uczestnictwem w kampanii to wzrost 
świadomości w zakresie zdroworozsądkowego użytkowania 
współczesnych technologii oraz uwrażliwienie na problem 
nadużywania Internetu wśród odbiorców.
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