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WST¢P 

Szanowni Paƒstwo, 

rozpocz´liÊmy trzecià edycj´ programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”. Ka˝dej 
z edycji towarzyszy przes∏anie, które wytycza cele dzia∏aƒ w bie˝àcym roku szkolnym.
W ubieg∏ym roku nasze propozycje s∏u˝y∏y budowaniu zintegrowanej spo∏ecznoÊci
szkolnej - wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy jednoczà swoje wysi∏ki,
aby zapobiegaç i przeciwdzia∏aç przemocy w szko∏ach. Do Programu przystàpi∏o
wówczas prawie 5 000 szkó∏ w ca∏ej Polsce. 

Tegoroczne motto brzmi „Szko∏a dla spo∏ecznoÊci – spo∏ecznoÊç dla szko∏y”.
Zapraszamy szko∏y do zaanga˝owania si´ w dzia∏ania na rzecz Êrodowiska lokalnego.
Chcemy dawaç spo∏ecznoÊciom szkolnym skuteczne narz´dzia, dzi´ki którym b´dà
mog∏y efektywnie radziç sobie z problemem przemocy i agresji. 

Broszura programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”, którà oddajemy w Paƒstwa
r´ce, to praktyczny poradnik prezentujàcy poszczególne kroki, jakie trzeba podjàç, 
aby stworzyç skuteczny system przeciwdzia∏ania przemocy w szko∏ach. 

W pierwszej cz´Êci znajdà Paƒstwo analiz´ êróde∏ oraz konsekwencji przemocy 
i agresji, a tak˝e praktyczne porady, jak przeciwdzia∏aç tym zjawiskom. Druga cz´Êç
broszury dotyczy mi´dzy innymi zagadnienia wspó∏pracy spo∏ecznoÊci szkolnych 
z lokalnym Êrodowiskiem w przygotowaniu, wprowadzaniu i realizacji szkolnego 
systemu profilaktyki przemocy i agresji.

Mamy nadziej´, ˝e broszura stanie si´ dla Paƒstwa cennym êród∏em wiedzy i inspiracji,
a wspó∏praca ze Êrodowiskiem lokalnym, do której w tym roku zach´camy, efektywnie
zmniejszy skal´ przemocy i agresji szkolnej. 

˚yczymy mi∏ej lektury. 

Organizatorzy Programu
„Szko∏a bez przemocy” 
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O PROGRAMIE 
Program spo∏eczny „Szko∏a bez przemocy” zosta∏ zainicjowany wiosnà 2006 roku jako
odpowiedê na narastajàcy problem przemocy i agresji w polskich szko∏ach. G∏ównym
celem Programu jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci problemu przemocy szkolnej, zmiana
postaw wobec przemocy i agresji w szko∏ach oraz dostarczenie szko∏om systemowych
narz´dzi, które skutecznie zapobiega∏yby temu zjawisku.

Organizatorami Programu sà grupy wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne 
oraz Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej. Program prowadzony jest na ∏amach
nast´pujàcych tytu∏ów regionalnych: 

DolnoÊlàskie „Polska Gazeta Wroc∏awska”
Kujawsko-pomorskie „Gazeta Pomorska”
Lubelskie „Dziennik Wschodni”
Lubuskie „Gazeta Lubuska”
¸ódzkie „Polska Dziennik ¸ódzki”, „Express Ilustrowany”
Ma∏opolskie „Polska Gazeta Krakowska”
Mazowieckie „Tygodnik Ostro∏´cki”, „Polska Metropolia Warszawska” 
Opolskie „Nowa Trybuna Opolska”
Podkarpackie „Nowiny - Gazeta Codzienna”
Podlaskie „Gazeta Wspó∏czesna”, „Kurier Poranny”
Pomorskie „Polska Dziennik Ba∏tycki”
Âlàskie „Polska Dziennik Zachodni”
Âwi´tokrzyskie „Echo Dnia”
Wielkopolskie „Polska G∏os Wielkopolski”
Zachodniopomorskie „G∏os Dziennik Pomorza”.

Od kwietnia 2006 do czerwca 2008 r. na ∏amach tytu∏ów regionalnych ukaza∏o si´ blisko 
3 000 tekstów, z których ponad po∏ow´ stanowià materia∏y poradnikowe i prezentacja
dobrych praktyk. 

W roku szkolnym 2006/2007 do Programu przy∏àczy∏o si´ blisko 3 000 szkó∏, co stanowi 
10% wszystkich szkó∏ w Polsce. W roku szkolnym 2007/2008, w II edycji Programu 
uczestniczy∏o prawie 5 000 szkó∏ (15% polskich szkó∏).

Dzi´ki wsparciu Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej szko∏y otrzyma∏y materia∏y 
promocyjne - broszury dla nauczycieli, plakaty z kodeksem „Szko∏y bez przemocy”, naklejki
na drzwi informujàce o tym, ˝e szko∏a bierze udzia∏ w Programie. 

Strona internetowa

G∏ównym narz´dziem komunikacji ze szko∏ami, które zobowiàza∏y si´ do przestrzegania
zasad kodeksu „Szko∏y bez przemocy” i podejmowania konkretnych dzia∏aƒ zapobiegajàcych

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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agresji, jest strona internetowa www.szkolabezprzemocy.pl. Na stronie znajdujà si´
m.in. materia∏y edukacyjne i poradnikowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców, 
informacje o instytucjach wspierajàcych szko∏y, opis dzia∏aƒ prowadzonych w ramach
Programu oraz baza dobrych praktyk, czyli najciekawszych i najlepszych dzia∏aƒ
prowadzonych przez szko∏y bioràce udzia∏ w Programie. Na stronie odbywajà si´ 
regularne czaty z ekspertami i funkcjonuje forum dyskusyjne. 

Badania

Na potrzeby Programu „Szko∏a bez przemocy” w marcu 2006 roku Centrum Badania
Opinii Spo∏ecznej przeprowadzi∏o badania socjologiczne na ogólnopolskiej próbie
uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich celem by∏a wszechstronna diagnoza zjawiska
przemocy w szko∏ach. Badania wykaza∏y, ˝e ponad 25% uczniów, nauczycieli i rodziców
uwa˝a, ˝e agresja i przemoc sà powa˝nymi problemami w wi´kszoÊci polskich 
szkó∏. Wyniki badaƒ sta∏y si´ punktem wyjÊcia dzia∏aƒ realizowanych w ramach 
Programu zainaugurowanego 21 kwietnia 2006 roku. 

W kolejnych edycjach Programu zosta∏y przeprowadzone profesjonalne badania
„Diagnoza szkolna”, analizujàce mi´dzy innymi poziom przemocy i agresji 
w szko∏ach. W roku szkolnym 2006/2007 badaniami obj´to 200 szkó∏. 
W roku szkolnym 2007/2008 w tych samych badaniach udzia∏ wzi´∏o 300 szkó∏. 
W prawie 50 szko∏ach badania zosta∏y sfinansowane przez samorzàdy, które otrzyma∏y
tytu∏ Partnera Lokalnego Programu.

Kampania dla rodziców

W styczniu 2007 roku zosta∏a przeprowadzona kampania adresowana do rodziców 
pod has∏em „Czy szko∏a Twojego dziecka jest szko∏à bez przemocy?” Na stronie
www.szkolabezprzemocy.pl ka˝dy rodzic móg∏ przeczytaç poradnik o tym, jakie
zachowania dziecka powinny wzbudzaç jego zaniepokojenie oraz jak powinien
reagowaç w takich sytuacjach. Dodatkowo na tej samej stronie (w cz´Êci poÊwi´conej
rodzicom) znajdowa∏ si´ materia∏ „20 pytaƒ, które warto zadaç szkole Twojego 
dziecka”, aby sprawdziç, jak szko∏a reaguje w sytuacjach kryzysowych. Kampanii
towarzyszy∏y billboardy w ca∏ej Polsce i kampania banerowa na portalu wp.pl.

Telefon Zaufania

Od paêdziernika 2006 do marca 2007 roku w województwach lubuskim i ∏ódzkim
dzia∏a∏y pilota˝owo telefony zaufania dla Êwiadków i ofiar przemocy w szkole. Telefon 
uruchomiony zosta∏ przez Telekomunikacj´ Polskà. Telefon Zaufania w pierwszej 
kolejnoÊci dedykowany by∏ ofiarom, sprawcom i Êwiadkom przemocy w szkole 
– uczniom, rodzicom i innym osobom, które doÊwiadczajà przemocy szkolnej oraz
nauczycielom i innym pracownikom szkó∏. Telefon kierowany by∏ tak˝e do osób spoza
Êrodowiska, które doÊwiadczajà przemocy bàdê obserwujà zachowania agresywne.
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Uruchomione zosta∏y dwie infolinie – dla mieszkaƒców województw ∏ódzkiego 
i lubuskiego. Telefon Zaufania dzia∏a∏ szeÊç dni w tygodniu, od poniedzia∏ku do soboty, 
w godzinach 12:00 – 17:00. 

Konkursy

Szko∏y uczestniczàce w Programie mog∏y wziàç udzia∏ w konkursie na projekty dzia∏aƒ
zapobiegajàcych przemocy i agresji. Celem konkursu by∏o wspieranie szkó∏ uczestniczàcych
w Programie w prowadzeniu projektów profilaktycznych oraz promocja dobrych praktyk 
w tym zakresie. Na konkurs wp∏yn´∏o 961 zg∏oszeƒ, a Rada Programu w styczniu 
2007 roku nagrodzi∏a 64 najlepsze projekty. Nagrodami dla szkó∏ by∏y np.: udzia∏ 
w warsztatach dla nauczycieli, zaj´cia dla uczniów, doradztwo dla szko∏y. Nagrody,
o ∏àcznej wartoÊci 320 000 z∏, ufundowa∏a Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej.

W I edycji programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy” (rok szkolny 2006/2007) Organizatorzy
zaprosili uczniów do udzia∏u w konkursie na projekty koszulek. Uczniowie mieli przygotowaç
projekt promujàcy ide´ Programu. Na konkurs wp∏yn´∏o 2 751 projektów. 

Wiosnà 2007 roku uczniowie wzi´li udzia∏ w konkursie filmowym „Szko∏a bez przemocy”.
Na konkurs nades∏ano 116 filmów. Jury przyzna∏o dwie nagrody g∏ówne w ka˝dej 
z kategorii oraz osiem wyró˝nieƒ. 

Program grantowy

Celem programu grantowego przygotowanego w roku szkolnym 2007/2008 by∏o
zach´cenie spo∏ecznoÊci szkolnych do planowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych przemocy 
i agresji. Autorzy projektów, znajàc potrzeby spo∏ecznoÊci szkolnych, mieli szans´
zaplanowaç d∏ugofalowe dzia∏ania, których efektem b´dzie wzmacnianie spo∏ecznoÊci
szkolnych i profilaktyka przemocy. Projekty tworzono w pi´ciu kategoriach: kultura 
i sztuka, tolerancja i integracja, mój region, edukacja z Internetem, sport. 
SpoÊród 903 nades∏anych zg∏oszeƒ Rada Programu wybra∏a 80 najlepszych prac. Autorzy
zwyci´skich projektów otrzymali granty dla szko∏y na realizacj´ planowanych dzia∏aƒ 
– ka˝dy w wysokoÊci 5 000 z∏. ¸àczna suma nagród ufundowanych przez Fundacj´ Grupy
Telekomunikacji Polskiej wynios∏a 400 000 z∏. 

Warsztaty regionalne „Szko∏y bez przemocy”

W roku szkolnym 2007/2008 w 16 miastach wojewódzkich odby∏y si´ warsztaty regionalne,
w których wzi´∏o udzia∏ 1 600 nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkó∏, które
przystàpi∏y do Programu. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy mieli mo˝liwoÊç 
zdobycia umiej´tnoÊci kompetentnego i skutecznego rozwiàzywania problemów
zwiàzanych z agresjà i przemocà w szko∏ach. Tematyka sesji by∏a zró˝nicowana: od szkoleƒ
na temat „Jak radziç sobie ze z∏oÊcià” po warsztaty „Stop cyberprzemocy” i „Przemoc
wÊród dziewczynek”. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy

5 czerwca 2008 roku po raz pierwszy obchodzono Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy, który
by∏ wielkim ogólnopolskim Êwi´tem spo∏ecznoÊci szkolnych protestujàcych 
przeciw przemocy w szkole. Udzia∏ w nim wzi´∏o 1 300 szkó∏ z ca∏ej Polski. G∏ówne
obchody Dnia Szko∏y bez Przemocy odby∏y si´ na Podzamczu w Warszawie. Prezydent
RP Lech Kaczyƒski, Honorowy Patron Programu, otrzyma∏ z ràk Organizatorów 
Programu i przedstawicieli szkó∏ ksi´g´ „Razem przeciw przemocy”. Ksi´ga zosta∏a
utworzona z 200 000 podpisów pod Listem Otwartym do W∏adz RP, w którym
wyra˝ono proÊb´ o pomoc i wsparcie dzia∏aƒ na rzecz profilaktyki przemocy i agresji
w szko∏ach. Ksi´g´ „Razem przeciw przemocy” otrzymali równie˝ Prezes Rady 
Ministrów Donald Tusk, Marsza∏ek Sejmu Bronis∏aw Komorowski i Marsza∏ek Senatu
Bogdan Borusewicz.

Samorzàdy – Partnerzy Lokalni Programu

II edycja Programu (rok szkolny 2007/2008) odby∏a si´ we wspó∏pracy z jednostkami
samorzàdowymi z ca∏ego kraju. Samorzàdy bioràce udzia∏ w Programie zadeklarowa∏y
konkretne dzia∏ania na rzecz szkó∏ ze swojego regionu: sfinansowanie badaƒ 
„Diagnoza szkolna 2008” w szko∏ach im podleg∏ych, pokrycie kosztów szkoleƒ 
z zakresu mediacji rówieÊniczych oraz zwi´kszenie liczby psychologów i pedagogów
pracujàcych w placówkach szkolnych, dla których sà organem prowadzàcym. Dzi´ki 
zaanga˝owaniu samorzàdów lokalnych wspó∏pracujàce z nami organizacje
przeprowadzi∏y 165 szkoleƒ z mediacji rówieÊniczych, 36 samorzàdów na swoim 
terenie o 55 liczb´ etatów dla psychologów i pedagogów szkolnych, 
a 15 samorzàdów sfinansowa∏o w 41 szko∏ach badanie „Diagnoza szkolna 2008”. 
W roku szkolnym 2007/2008 52 samorzàdy otrzyma∏y tytu∏ Partnera Lokalnego 
Programu „Szko∏a bez przemocy”.

III edycja Programu

„Szko∏a dla spo∏ecznoÊci – spo∏ecznoÊç dla szko∏y” to motto tegorocznej edycji
naszego Programu. W tym roku mobilizujemy szko∏y do dzia∏aƒ na rzecz lokalnego
Êrodowiska. Chcemy, aby spo∏ecznoÊci szkolne, dzia∏ajàc dla dobra swojego
otoczenia, umia∏y znajdowaç wokó∏ siebie partnerów wspó∏pracujàcych z nimi 
w zakresie profilaktyki przemocy i agresji szkolnej. 

W roku szkolnym 2008/2009 chcemy zrealizowaç nast´pujàce dzia∏ania: 

Program grantowy – wszystkie szko∏y, które przystàpià do III edycji Programu, b´dà
mog∏y wziàç udzia∏ w programie grantowym i przygotowaç projekty dzia∏aƒ 
zapobiegajàcych przemocy szkolnej. 80 najlepszych projektów otrzyma granty 
na ich realizacj´ – ka˝dy w wysokoÊci 5 000 z∏otych.
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Konkurs na najlepszego wychowawc´ – w ka˝dym województwie uczniowie i rodzice
wybiorà najlepszego wychowawc´. 

Konkurs na blog – wybierzemy najlepsze blogi uczniów na temat „Nie myÊlimy tylko 
o sobie – moja szko∏a dla sàsiadów.”

„Diagnoza szkolna 2009” – w kilkuset szko∏ach przeprowadzimy profesjonalne badania
poziomu agresji i przemocy wÊród uczniów i nauczycieli. 

Warsztaty regionalne – zorganizujemy warsztaty regionalne dla nauczycieli, w trakcie
których b´dà mogli poznaç sposoby skutecznego rozwiàzywania problemów przemocy
szkolnej.

Czaty – raz w miesiàcu na stronie internetowej Programu (www.szkolabezprzemocy.pl/czat)
zorganizujemy czat z ekspertem zajmujàcym si´ na co dzieƒ profilaktykà przemocy.

Dzieƒ Szko∏y bez Przemocy – zaprosimy spo∏ecznoÊci szkolne do zorganizowania 
Dnia Szko∏y bez Przemocy – Êwi´ta tych, którzy nie zgadzajà si´ na przemoc i agresj´.

Rada Programu

W sk∏ad Rady Programu wchodzà eksperci, którzy nadzorujà przebieg Programu, 
a w szczególnoÊci wyznaczajà standardy przeciwdzia∏ania przemocy w szkole. Rada 
opracowa∏a kodeks „Szko∏y bez przemocy”, który wyznacza kanon post´powania dla szkó∏
chcàcych przystàpiç do Programu. Rad´ Programu „Szko∏a bez przemocy” tworzà: 
Joanna Pilcicka, prezes Mediów Regionalnych, Dorota Stanek, prezes Polskapresse, 
Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej, dr hab. Anna Giza-
-Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska-Koruba, psycholog ze Stowarzyszenia 
Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, prof. Janusz Czapiƒski, psycholog oraz Jacek
Micha∏owski, psycholog, dyrektor programowy Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci. 

Wi´cej informacji na temat programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy” na stronie 
internetowej: www.szkolabezprzemocy.pl

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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WPROWADZENIE
We wszystkich szko∏ach prowadzi si´ w ostatnich latach mniej lub bardziej intensywne
dzia∏ania zmierzajàce do zapobiegania agresji i przemocy. JednoczeÊnie wielu 
pedagogów jest niezadowolonych i sfrustrowanych niskà ich skutecznoÊcià, 
a badania wskazujà, ˝e poziom agresji w szko∏ach narasta. Dlaczego zatem tak 
trudno jest skutecznie dzia∏aç i reagowaç? WÊród czynników majàcych na to wp∏yw
mo˝na wymieniç:

1. Brak wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy – trudnoÊci w ich ró˝nicowaniu 
i diagnozowaniu oraz brak uzgodnionego wspólnie rozumienia problemu.

2. Niski poziom praktycznych umiej´tnoÊci wychowawczych nauczycieli.

3. Problemy z integracjà wewn´trznà i konflikty w gronie nauczycielskim.

4. Podejmowanie raczej dzia∏aƒ akcyjnych i doraênych ni˝ d∏ugofalowych.

5. Brak reakcji na zachowania agresywne, tolerowanie zachowaƒ z pozoru
niegroênych (np. przezywanie, wyÊmiewanie), które majà tendencj´ do eskalacji.

6. Brak konsekwencji w dzia∏aniach podejmowanych w gronie nauczycielskim.

7. Brak dzia∏ania zespo∏owego, wspó∏pracy i wymiany informacji.

Co zatem i w jakiej kolejnoÊci nale˝y w szkole zrobiç, by skutecznie zapobiegaç agresji
i przemocy? Na to pytanie postaramy si´ odpowiedzieç w niniejszej publikacji. 
Prezentowane w niej treÊci u∏o˝one zosta∏y w przybli˝eniu w takiej kolejnoÊci, w jakiej
budujemy w szkole system profilaktyki agresji i przemocy i mogà stanowiç poradnik
tworzenia takiego systemu krok po kroku. Z drugiej jednak strony pewne wzory 
dzia∏aƒ w sprawach agresji i przemocy sà ju˝ w szkole obecne, a i z rozwiàzywaniem
poszczególnych problemów nie mo˝na czekaç, a˝ system dopracowany b´dzie 
w najdrobniejszych szczegó∏ach. PowinniÊmy wi´c byç przygotowani na pewien okres
przejÊciowy w ˝yciu szko∏y, który mo˝e byç trudny dla nauczycieli. Nie jest on jednak
niczym groênym, jeÊli zdajemy sobie z tego spraw´. 

W osobnej cz´Êci publikacji omówimy istnienie tzw. zaplecza zewn´trznego 
dla problemu agresji i przemocy w szkole, poniewa˝ – przynajmniej z formalnego
punktu widzenia – zaplecze to istnieje, wi´c jego tworzenie nie jest cz´Êcià 
dzia∏aƒ tworzàcych system, natomiast rozpoznanie i nawiàzanie kontaktów 
z przedstawicielami ró˝nych instytucji nie powinno byç w ˝adnym przypadku
zaniedbywane. 
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Kolejne etapy budowania systemu profilaktyki agresji i przemocy w szkole to:

1. Zdobycie lub pog∏´bienie przez grono pedagogiczne – a w dalszej kolejnoÊci równie˝
przez innych uczestników ˝ycia szkolnego – podstawowej wiedzy na temat agresji 
i przemocy, tak aby nastàpi∏o wspólne zrozumienie istoty tego problemu.

2. Dokonanie diagnozy dotyczàcej ró˝nych aspektów sytuacji szkolnej:
•Jakie mamy problemy (najcz´Êciej u˝ywane formy agresji i przemocy w naszej szkole,

miejsca, w których najcz´Êciej do niej dochodzi, „portret” ofiary i sprawcy)?
•Jakie sà zasoby grona nauczycielskiego (praktyczne umiej´tnoÊci wychowawcze

nauczycieli, relacje mi´dzy nimi i poziom integracji grona nauczycielskiego)?
•Jak do tej pory rozwiàzuje si´ te problemy (jakie istniejà procedury i normy, czy sà 

faktycznie znane i stosowane)?

3. Zdobycie lub udoskonalenie posiadanych przez nauczycieli i innych pracowników szko∏y
niezb´dnych praktycznych umiej´tnoÊci reagowania, dzia∏ania i pomagania.

4. Opracowanie lub udoskonalenie formalnych podstaw dzia∏ania systemu – norm 
i zasad, procedur, stosowanych konsekwencji, zasad wspó∏pracy z rodzicami 
i uczniami, sposóbów wymiany informacji na temat agresywnych zachowaƒ uczniów,
form dalszej edukacji i pomocy dla wszystkich uczestników.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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1. AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE 
– CZYLI WIEDZA O PROBLEMIE 

1.1 Zrozumienie problemu jako punkt wyjÊcia 
do dzia∏aƒ w szkole

Istotà ka˝dego dzia∏ania systemowego jest wprowadzenie procedur i programów 
jednoczeÊnie we wszystkich obszarach danego problemu. Z koniecznoÊci jednak 
proces naprawczy musi byç podzielony na pewne etapy i wprowadzany w pewnej
kolejnoÊci, która ma równie˝ znaczenie praktyczne. Wydaje si´ bowiem, ˝e bez
pewnego stopnia wspólnej wiedzy, wypracowanego i uzgodnionego rozumienia
problemu agresji i przemocy jako zjawiska spo∏ecznego i psychologicznego oraz bez
zrozumienia mechanizmów wewn´trznych i dynamiki tych zjawisk nie b´dzie mo˝na
wprowadziç skutecznego systemu dzia∏aƒ naprawczych i profilaktycznych.

Budowanie szkolnego systemu przeciwdzia∏ania i zapobiegania agresji i przemocy
rozpoczniemy od przedstawienia wypracowanego przez nas sposobu rozumienia
agresji i przemocy. Wiedza na temat agresji i przemocy jest doÊç specyficzna, odleg∏a
od potocznych wyobra˝eƒ i dlatego wiele osób ma problem z rozpoznawaniem 
i rozumieniem tego rodzaju zjawisk, a tym samym – tak˝e z reagowaniem na nie. 

1.1.1 Z∏oÊç, agresja i przemoc

Najcz´Êciej i najwi´cej mówi si´ w szkole o agresji, cz´sto niestety mylàc to zjawisko
z przemocà. Wydaje nam si´, i˝ brak odró˝nienia tych zjawisk mo˝e mieç powa˝ne
konsekwencje dla skutecznoÊci dzia∏aƒ, utrudniç rozumienie poszczególnych sytuacji
i uniemo˝liwiç rozwiàzanie problemu.

Agresj´ widaç – jest to bowiem zachowanie, które zwraca uwag´ nauczycieli i ∏atwo
je zauwa˝yç. Ponadto wyrzàdza z regu∏y krzywd´ lub szkod´ innym osobom, które si´
na to skar˝à lub przed tym bronià. Dotyczy to zw∏aszcza agresji fizycznej, bo agresja
psychiczna czy werbalna jest mniej widoczna i trudniej jà jednoznacznie rozpoznaç
jako coÊ, co wyrzàdza szkod´ lub krzywd´. OczywiÊcie nauczyciele i wychowawcy
mocno si´ starajà, na ró˝ne sposoby, odwieÊç swoich podopiecznych od zachowaƒ
agresywnych, lecz najcz´Êciej efekt jest krótkotrwa∏y lub powierzchowny. Czasami
nawet wydaje im si´, ˝e tego nie da si´ zrobiç, ˝e „niektóre dzieci ju˝ takie sà”. 

Rzecz jednak w tym, ˝e zachowania agresywne – widoczne i wyrzàdzajàce szkod´ 
i krzywd´ – sà tylko cz´Êcià z∏o˝onego problemu, na który sk∏adajà si´ jeszcze dwa
inne zjawiska, o nieco innej naturze i dynamice wewn´trznej, niewidoczne dla 
postronnego obserwatora. Zjawiska z∏oÊci i przemocy, bo o nich mowa, sà przez
osoby, które ich doÊwiadczajà lub w nich uczestniczà, skrz´tnie ukrywane. 
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Postronny, nieprzygotowany obserwator widzi tylko agresywne zachowania i reaguje na
nie wed∏ug swojego rozumienia agresji. 

Te trzy zjawiska – z∏oÊç, agresja i przemoc – tworzà pewien ciàg zachowaƒ i problemów,
które na siebie wp∏ywajà i wzajemnie si´ wywo∏ujà, wzmacniajà swoje dzia∏ania, 
powodujàc na koƒcu bardzo powa˝ne, widoczne szkody fizyczne i jeszcze powa˝niejsze,
choç znacznie mniej widoczne – psychiczne i spo∏eczne.

Taka kolejnoÊç pojawiania si´ tych zjawisk i wzajemnego wp∏ywania na siebie oraz, w znacznym
stopniu, wywo∏ywania jednego zjawiska przez poprzednie jest oczywiÊcie pewnà konstrukcjà
teoretycznà i tylko jednym z wymiarów z∏o˝onego problemu. Pozwala jednak zrozumieç
i wyjaÊniç wiele konkretnych problemów i zachowaƒ zarówno jednostkowych, jak i grupowych
oraz dopasowaç adekwatne do tych problemów dzia∏ania, sprawdzone ju˝ w praktyce szkolnej.

Przerywane wektory wskazujà kolejnoÊç powstawania, wywo∏ywania oraz wzajemnego
wp∏ywania na siebie tych zjawisk. Ta prawid∏owoÊç odnosi si´ do du˝ego, wzgl´dnie
zamkni´tego Êrodowiska, jakim jest np. szko∏a, czyli do grupy ludzi, którzy stale ze sobà
przebywajà w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Je˝eli w takiej z∏o˝onej grupie jest
du˝o osób prze˝ywajàcych z∏oÊç i napi´cie, to istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e znajdà
one ujÊcie w zachowaniach agresywnych. Tam z kolei, gdzie ludzie cz´sto zachowujà si´
wobec siebie agresywnie, pr´dzej czy póêniej agresja niepostrze˝enie przekszta∏ci si´ 
w d∏ugotrwa∏y niszczàcy proces przemocy, wyst´pujàcy ju˝ z udzia∏em okreÊlonych osób
bàdê grup obsadzonych przez ten proces w rolach sprawców, ofiar i bezradnych Êwiadków.

W rzeczywistoÊci jest to cykl zamkni´ty, bowiem tam, gdzie jest du˝o przemocy, wszyscy
prze˝ywajà i doÊwiadczajà mas´ z∏oÊci, co z kolei prowadzi do agresji, a ta mo˝e ∏atwo
przerodziç si´ w przemoc. Dla nas jednak trzymanie si´ schematu liniowego ma znaczenie
praktyczne, pozwala nam zaczàç od jakiegoÊ miejsca i – posuwajàc si´ krok po kroku
– nie pomijaç wszystkiego, co wa˝ne, rozumiejàc jednoczeÊnie z∏o˝onoÊç problemu.

Agresja uczniów, która jest zachowaniem, a wi´c widzialnym i s∏yszalnym post´powaniem
krzywdzàcym innych, w oczywisty sposób koncentruje uwag´ wychowawców i nauczycieli,
budzi ich niepokój, sprzeciw i reakcje, które majà na celu przerwanie takich zachowaƒ 
i zapobieganie im na przysz∏oÊç. Je˝eli jednak chcemy myÊleç i dzia∏aç systemowo, powinniÊmy
braç pod uwag´ to, ˝e przynajmniej cz´Êç zachowaƒ agresywnych wyst´pujàcych u dzieci ma
przyczyn´ w prze˝ywanej przez nie z∏oÊci, która jest trudnà i przykrà emocjà i niesie ze sobà
znacznà iloÊç energii. Zapobieganie agresji oznacza wí c równie˝ pomaganie dzieciom w radzeniu
sobie ze z∏oÊcià w sposób konstruktywny i nieagresywny. Nauczyciele powinni zatem z jednej
strony rozumieç, czym jest z∏oÊç, a z drugiej umieç pomagaç dzieciom, które jej doÊwiadczajà.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Najwa˝niejsze, abyÊmy wiedzieli i rozumieli to dosyç proste, ale brzemienne 
w konsekwencje stwierdzenie: z∏oÊç jest emocjà, agresja zaÊ jest zachowaniem. 

Z∏oÊç nie wyrzàdza krzywdy innym ludziom, ale mo˝e wyrzàdziç krzywd´ osobie, która
sobie z tà z∏oÊcià nie poradzi, zablokuje i st∏umi energi´, przykroÊç i napi´cie zwiàzane
ze z∏oÊcià i od∏o˝y je w zakamarkach swojej psychiki. Z∏oÊç i zwiàzana z tym energia
powinny byç ujawnione i zu˝yte najszybciej. Jak to jest mo˝liwe bez krzywdzenia
innych osób? Istniejà techniki, które temu s∏u˝à, i mo˝na si´ ich uczyç podczas 
psychologicznych zaj´ç warsztatowych.  

Je˝eli natomiast dzieci b´dà radziç sobie ze z∏oÊcià poprzez zu˝ywanie energii 
za pomocà zachowaƒ agresywnych, ich sk∏onnoÊç do agresji ulegnie wzmocnieniu.
DoÊwiadczà bowiem nagrody w postaci uwolnienia si´ od przykroÊci i napi´cia
zwiàzanego z gniewem. Z tego te˝ powodu zachowania agresywne nie powinny
pozostaç bez reakcji. Ten problem omówimy jeszcze pod koniec  rozdzia∏u.

Teraz przeanalizujmy widoczny na diagramie wektor pomi´dzy agresjà a przemocà. 
Z wczeÊniejszych za∏o˝eƒ wynika∏oby, ˝e agresja w jakiÊ sposób prowadzi do przemocy,
wywo∏uje przemoc i przeradza si´ w nià. Nale˝y jednak ten proces rozumieç 
ca∏oÊciowo, w odniesieniu do ca∏ego Êrodowiska, i pami´taç o warunkach, które 
sprzyjajà przeradzaniu si´ incydentalnych zachowaƒ agresywnych w z∏o˝ony, 
d∏ugotrwa∏y i niszczàcy proces przemocy. Dok∏adniej rzecz opisujàc: w Êrodowisku,
gdzie ludzie zachowujà si´ agresywnie, przy sprzyjajàcych warunkach incydenty
agresji przechodzà niepostrze˝enie w trwa∏y wzór regulowania relacji mi´dzyludzkich
za pomocà zachowaƒ agresywnych („kto silniejszy, ten ma racj´”), a ten wzór z kolei
równie szybko i niepostrze˝enie przeradza si´ w proces przemocy mi´dzy konkretnymi
grupami czy jednostkami. 

Odró˝nienie agresji od przemocy bywa trudne. Najcz´Êciej przyjmuje si´ nast´pujàce
kryteria pozwalajàce na stwierdzenie, ˝e mamy do czynienia z przemocà:

•istnienie nierównowagi si∏ pomi´dzy sprawcà a ofiarà;
•d∏ugofalowy charakter zjawiska (w odró˝nieniu od incydentalnego);
•cyklicznoÊç zachowaƒ (okresy nasilenia si´ zachowaƒ agresywnych na przemian

z okresami wzgl´dnego spokoju);
•wyst´powanie „sztywnych” ról – sprawcy, ofiary i Êwiadka (w odró˝nieniu 

od agresji osoby te nie zamieniajà si´ rolami). 

W szkole najcz´stszà formà przemocy rówieÊniczej jest przeÊladowanie jednego 
ucznia przez grup´.

OkolicznoÊciami sprzyjajàcymi  pojawieniu si´ procesu przemocy sà: 

1. „Skazanie na siebie”: te same osoby zmuszone do przebywania w tym samym
miejscu i w tym samym czasie.
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2. Nierównowaga si∏: w jednym Êrodowisku przebywajà jednostki i grupy fizycznie
bàdê psychicznie silniejsze i s∏absze.

3. Wzajemne „uzale˝nienie” od siebie: uczniowie i nauczyciele sà w znacznym stopniu
od siebie zale˝ni. Uczniowie przydzielani sà do okreÊlonych klas, wiele rzeczy muszà
wykonywaç razem, nauczyciele te˝ muszà uczyç wszystkich uczniów, a nie tylko
najlepszych itp.

4. Z∏e normy grupowe dopuszczajàce, a nawet nagradzajàce zachowania agresywne.
Najcz´Êciej jest to podwójny system norm i zasad ˝ycia grupowego. Wychowawcy 
i nauczyciele dbajà oczywiÊcie o to, by te oficjalne, regulaminowe zasady by∏y 
w∏aÊciwe, ale nie zawsze sà w stanie (bez pewnej pracy i przygotowania) zorientowaç
si´, wed∏ug jakich zasad toczy si´ naprawd´ ˝ycie uczniów w ich klasach. Pierwsze trzy
warunki szko∏a spe∏nia niejako „si∏à faktów”, jest po prostu Êrodowiskiem, gdzie takie
warunki wyst´pujà. Je˝eli dodatkowo dojdzie w Êrodowisku szkolnym do pewnego
nasycenia z∏oÊcià, gniewem i frustracjà oraz utrwalà si´ normy sprzyjajàce zachowaniom
agresywnym, szko∏a jako Êrodowisko mo˝e znaleêç si´ na równi pochy∏ej,
prowadzàcej  do groênych zachowaƒ agresywnych i narastania ognisk przemocy. 

Podstawowe znaczenie dla skutecznego dzia∏ania systemowego ma odró˝nianie agresji 
od przemocy: agresja jest zachowaniem – przemoc jest procesem. 

Wróçmy na chwil´ do naszego wykresu. Aby uzyskaç pe∏niejszy obraz ca∏oÊci problemu,
nale˝y go uzupe∏niç jeszcze o dwa wektory: 

Pierwszy wektor odnosi  si´ do tego wszystkiego, co poprzedza pojawienie si´ z∏oÊci 
i gniewu wÊród wszystkich uczestników ˝ycia szkolnego, drugi natomiast do tego, co si´
dzieje w sytuacji szkolnej po doraênym przerwaniu procesu przemocy rówieÊniczej 
(np. przez przeniesienie ucznia przeÊladowanego przez grup´ klasowych kolegów 
do innej klasy). Te dwa wektory symbolizujà i oznaczajà wiele zjawisk, które – jeÊli 
sà niedostrzegane i, co za tym idzie, nieuwzgl´dniane w szkolnym systemie – prowadzà 
do niskiej skutecznoÊci sensownych dzia∏aƒ nawet w zakresie reagowania na agresywne
zachowania dzieci i przerywania procesu przemocy.

1.1.2 Poczàtek problemów – dlaczego dzieci z∏oszczà si´ 
w szkole?

Niektóre dzieci przynoszà do szko∏y z∏oÊç z domu – powinny one byç rozpoznane wczeÊniej
i otoczone odpowiednià opiekà. Sà jednak dzieci reagujàce z∏oÊcià na to, co spotyka je 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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w szkole ze strony innych uczniów, nauczycieli czy te˝ personelu. Proporcje mi´dzy
jednà a drugà grupà dzieci sà ró˝ne w ka˝dej szkole i powinny one byç przez nauczycieli
rozpoznane i uwzgl´dnione w szkolnym systemie profilaktyki agresji i przemocy.

Rozpoczynajàc prac´ nad wdro˝eniem szkolnego systemu, nie powinniÊmy zapominaç
o takich zjawiskach i problemach w szkole, które wzbudzajà w dzieciach z∏oÊç 
i gniew, ani o miejscach, które temu sprzyjajà. Mo˝e to byç na przyk∏ad szatnia, gdzie
dzieci si´ t∏oczà, spieszà, popychajà i niszczà swoje rzeczy. Mo˝e to byç sto∏ówka,
gdzie dzieci przepychajà si´ i wylewajà na siebie zup´, a zdenerwowana kucharka
mówi im, co o takich zachowaniach myÊli. To mo˝e byç kolejka pod sklepikiem,
w której starsi uczniowie spychajà m∏odszych na szary koniec, tak ˝e ci nie zdà˝à nigdy
nic kupiç, a tak˝e ca∏y szereg sytuacji na szkolnym korytarzu i schodach, gdzie dzieci
si´ potràcajà, popychajà, niszczà swoje rzeczy i nabijajà sobie guzy. Mogà to byç 
wreszcie sytuacje na lekcji, jeÊli zdarza si´, ˝e dzieci wyÊmiewajà si´ z siebie albo
nauczyciel przekracza terytorium psychologiczne dziecka, np. komentujàc nadmiernie
jego dydaktyczne osiàgni´cia. 

Chodzi tu wi´c z jednej strony o pewne warunki lokalowe i organizacyjne, a z drugiej
o nadzór nauczycielski nad zachowaniem dzieci oraz sprawiedliwe i pozbawione
agresji traktowanie wszystkich uczniów, nawet wtedy, gdy ich zachowanie ∏amie normy
i zasady szkolne. Podstawowà zasadà post´powania doros∏ych powinno byç w takich
przypadkach niereagowanie agresjà na agresj´ dzieci. Sytuacje dopuszczajàce u˝ycie
si∏y muszà byç ÊciÊle okreÊlone, a interwencja z u˝yciem si∏y raczej nie powinna byç
dokonywana przez pojedynczego nauczyciela, co z kolei wymaga wewn´trznej umowy
w gronie pedagogicznym o wzajemnej pomocy w takich sytuacjach.

1.1.3 Koniec problemów – kiedy naprawd´ ustaje przemoc?

Czy rzeczywiÊcie przerywamy proces przemocy przenoszàc ofiar´ do innej klasy 
albo stosujàc kary dyscyplinarne wobec dokuczajàcych uczniów? Czy proces przemocy
koƒczy si´ wraz z ustaniem zachowaƒ agresywnych, czy te˝ trwa dalej w postaci
z∏o˝onych i utrwalonych problemów psychologicznych osób, które bra∏y w nim 
udzia∏? 

Nowoczesne rozumienie przemocy jako procesu ka˝e nam zajàç si´ tym wszystkim, 
co trwa dalej, chocia˝ jest niewidoczne, albo raczej niedostrzegane lub b∏´dnie
rozpoznawane. Aby skutecznie zakoƒczyç proces przemocy, konieczne jest otoczenie
opiekà wszystkich uczestników tego procesu, ∏àcznie z terapià np. dla ofiar 
i treningiem zast´powania agresji dla sprawców. Konieczna jest tak˝e dok∏adna 
weryfikacja norm regulujàcych funkcjonowanie grupy, w której dosz∏o do przemocy,
i prawdopodobnie ponowne ich ustanowienie w procesie d∏u˝szej pracy grupowej.
OczywiÊcie w przypadku m∏odszych uczniów poczàtkowe stadia przemocy mogà nie
wymagaç tak d∏ugotrwa∏ych i skomplikowanych dzia∏aƒ. Pami´tajmy – w Êrodowisku,
w którym funkcjonujà dzieci z niezaleczonymi urazami powsta∏ymi w wyniku 
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przemocy oraz sprawcy z utrwalonymi nawykami agresywnego reagowania prawie 
na wszystko, co ich spotyka – proces przemocy niezwykle ∏atwo si´ odnawia, nawet 
w nieco zmienionej obsadzie, zw∏aszcza jeÊli „normy w tej grupie sà z∏e”.

1.1.4 Wnioski do dzia∏aƒ praktycznych

Przyjmujàc, ˝e prawid∏owe reagowanie na z∏oÊç dzieci zmniejsza prawdopodobieƒstwo, 
i˝ to dziecko zachowa si´ agresywnie, a poprawne reagowanie na zachowania agresywne
jest jednoczeÊnie przeciwdzia∏aniem tworzeniu si´ procesu przemocy, otrzymujemy 
pi´ç grup i jednoczeÊnie pi´ç kategorii dzia∏aƒ, które powinny znaleêç swoje miejsce 
w szkolnym systemie reagowania i przeciwdzia∏ania agresji i przemocy.

Te grupy dzia∏aƒ (oznaczone na wykresie za pomocà wektorów skierowanych do góry ) to:

1. Tworzenie sprawiedliwego i przyjaznego Êrodowiska szkolnego (wektor pierwszy 
od lewej), a wi´c np.:

•sprawiedliwe ocenianie;
•jasne, czytelne, sprawiedliwe normy;
•przyjazne, estetyczne otoczenie;
•sprawna organizacja szkolnego ˝ycia;
•przyjazny, osobisty nadzór doros∏ych nad bezpieczeƒstwem dzieci.

Jak widaç, nie wyst´pujà tutaj ˝adne specyficzne metody czy techniki, chodzi raczej 
o dobry klimat i poczucie bezpieczeƒstwa uczniów.

2. Pomoc i reagowanie w sytuacji, kiedy dzieci si´ z∏oszczà przez:
•niekaranie za samo prze˝ywanie i odczuwanie z∏oÊci;
•towarzyszenie dziecku, kiedy prze˝ywa trudne chwile;
•dawanie mu prawa do z∏oÊci;
•pomoc w roz∏adowaniu z∏oÊci w sposób asertywny;
•zorganizowane sposoby fizycznego odreagowania z∏oÊci, napi´cia i frustracji (zabawy

ruchowe, grupowe);
•aktywne techniki s∏uchania: parafrazowanie, a w szczególnoÊci – odzwierciedlanie

uczuç. 

3. Reagowanie na zachowania agresywne

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Warto tu przytoczyç zasad´, która dotyczy w∏aÊciwie wszystkich problemów
rozwiàzywanych systemowo: reagujemy na zachowania, reagujemy na zjawiska, a nie
na osoby. OczywiÊcie d∏ugofalowe post´powanie naprawcze jest zindywidualizowane
i osobiste, ale pierwszà reakcjà jest reakcja na problem, zachowanie i dobrze, aby
mia∏a charakter procedury. Ponadto w∏aÊciwe reagowanie na agresj´  oznacza: 

•reagowaç zawsze;
•reagowaç stanowczo;
•doprowadziç do deeskalacji;
•mediowaç w sytuacjach agresywnych konfliktów.

4. Post´powanie w sytuacji procesu przemocy

W sytuacji procesu przemocy bardziej odpowiednie b´dzie mówienie o post´powaniu
ni˝ o reagowaniu. Owszem, najpierw dostrzegamy agresywne zachowania, tym niemniej
osoba reagujàca na zachowanie agresywne zawsze powinna zadaç sobie pytanie, czy
nie mamy tutaj do czynienia z procesem przemocy. JeÊli tak – to mimo pierwszej
reakcji powstrzymujàcej agresj´, dalsze post´powanie b´dzie zasadniczo inne ni˝ 
w przypadkach, kiedy zdiagnozujemy wydarzenie jako incydentalne zachowanie
agresywne.

Zasady reagowania w sytuacji przemocy to:
•przerwanie procesu przemocy np. przez natychmiastowe  oddzielenie ofiary 

od sprawców albo stanowczy zakaz takich zachowaƒ i skrupulatny nadzór, 
aby takie sytuacje si´ nie powtórzy∏y;

•otoczenie opiekà, udzielenie wsparcia ofierze przemocy;
•przeprowadzenie odpowiednich rozmów ze sprawcami przemocy w celu 

powstrzymania ich od dalszych tego typu zachowaƒ. 

5. Leczenie szkód i zniszczeƒ psychicznych spowodowanych przez przemoc 

Interwencja na wczesnym etapie procesu przemocy, zw∏aszcza wÊród dzieci ze szkó∏
podstawowych, zawiera w sobie elementy procesu naprawczego i utrwalania 
korzystnych zmian. W powa˝niejszych przypadkach wÊród m∏odzie˝y nale˝y wziàç
pod uwag´:

•zorientowanie si´ w sytuacji rodzinnej i ˝yciowej ofiary;
•pomoc terapeutycznà dla ofiar;
•pomoc dla sprawcy (co najmniej trening w zakresie zmiany i korekcji zachowaƒ

agresywnych);
•sprawdzenie, czy sprawca nie jest jednoczeÊnie np. ofiarà przemocy domowej 

i uwzgl´dnienie tego przy planowaniu dalszej  pomocy;
•weryfikacj´ i prac´ nad normami grupy, w której dosz∏o do przemocy (w klasie,

w ca∏ej szkole).
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1.2. Jak powstaje agresja?

Badacze zjawiska agresji sformu∏owali trzy teorie próbujàce odpowiedzieç na pytanie 
o pochodzenie agresji i jej przyczyny. Ka˝da z nich wyjaÊnia istotny aspekt tego zjawiska 
i prowadzi do wa˝nych  wniosków dla szkolnego systemu przeciwdzia∏ania, reagowania 
i rozwiàzywania tych problemów

1. Agresja jako instynkt

Zgodnie z tym podejÊciem uwa˝a si´, ˝e ludzie jako gatunek majà wrodzonà, instynktownà
sk∏onnoÊç do zachowaƒ agresywnych jako si∏´ nap´dowà do dzia∏ania. (Grochulska,
1993). Przejawia si´ ona w takich zachowaniach, jak odruchowe u˝ywanie si∏y fizycznej,
aby zdobyç przewag´ i znaczenie  w grupie, czy zdobywanie przestrzeni i rzeczy potrzebnych
do ˝ycia. Wydaje si´, ˝e ze wzgl´du na nasilenie tej sk∏onnoÊci istniejà ró˝nice zarówno
mi´dzy p∏ciami, jak i wÊród osób tej samej p∏ci. Ta teoria bynajmniej nie wyjaÊnia natury
wszystkich zachowaƒ agresywnych, jednak dla systemu szkolnego jej podstawowa teza 
ma istotne znaczenie. Je˝eli bowiem sk∏onnoÊç ta ma charakter wrodzony, to mamy 
prawo wnioskowaç, ˝e nie da si´ zupe∏nie zlikwidowaç zachowaƒ agresywnych u dzieci,
˝e mogà si´ one pojawiaç nawet wówczas, gdy Êrodowisko wychowawcze szko∏y bliskie
jest idea∏owi. Z tego wzgl´du wa˝ne jest znalezienie w ˝yciu i  funkcjonowaniu szko∏y
takich miejsc i obszarów aktywnoÊci, w których ten instynkt znalaz∏by zaspokojenie 
i ujÊcie. Takim polem jest na przyk∏ad sport i ró˝ne formy zdrowej rywalizacji – niekoniecznie
o jak najlepsze stopnie. Sporty walki, w których chodzi przede wszystkim o sportowà,
dobrze rozumianà agresj´ (walecznoÊç) i rywalizacj´, o wol´ zwyci´stwa i walk´ do koƒca, 
sà dopuszczalnymi formami spo∏ecznego uczestnictwa. Wyst´puje jednak w nich kilka
warunków, które zabezpieczajà uczestników przed doznaniem powa˝niejszych urazów:

•zawodnicy dobrowolnie przyst´pujà do walki;
•si∏y stron – zawodników sà mniej wi´cej równe, np. ta sama kategoria wagowa;
•regu∏y rywalizacji sà w miar´ mo˝liwoÊci bardzo dok∏adnie okreÊlone i znane zawodnikom;
•decydujàcy g∏os nale˝y do s´dziego, który w ka˝dej chwili mo˝e przerwaç walk´,

gdyby okaza∏a si´ niebezpieczna dla jednej czy obu stron.

Wyciàgajàc bardziej praktyczne wnioski, warto w szkole zadbaç o to, aby dzieci mog∏y
rywalizowaç fizycznie i sportowo (dotyczy to zw∏aszcza ch∏opców). Mo˝na równie˝ 
zaproponowaç i przygotowaç innego rodzaju wspó∏zawodnictwo, np. bitw´ na styropianowe
maczugi czy przeciàganie liny. Tego rodzaju zabawy mogà byç elementem ˝ycia szkolnego.

2. Agresja jako reakcja na frustracj´ celów i potrzeb

Jest to teoria psychologiczna, która zauwa˝a zwiàzek mi´dzy uniemo˝liwieniem jednostce
zaspokojenia jakichÊ istotnych ˝yciowych potrzeb lub osiàgni´ciem wa˝nych dla niej 
celów a nast´pujàcymi po tym zachowaniami agresywnymi. Innymi s∏owy: jeÊli jakaÊ
przeszkoda zagrodzi nam drog´ do istotnego dla nas celu, gotowi jesteÊmy i bardziej
sk∏onni pos∏u˝yç si´ agresjà, aby t´ przeszkod´ usunàç i osiàgnàç swój cel.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Wnioski, które p∏ynà z tej tezy dla szkolnego systemu profilaktyki agresji, dotyczà
ró˝nych obszarów ˝ycia szkolnego. Dyktuje to dba∏oÊç o zaspokojenie wszystkich
potrzeb fizycznych i psychologicznych dzieci i m∏odzie˝y, poczàwszy od tego, aby
dzieci przychodzi∏y do szko∏y najedzone i wyspane, a˝ do stworzenia takiej atmosfery,
by czu∏y si´ w szkole wa˝ne i docenione. Warto jeszcze wspomnieç, ˝e dzieci cz´Êciej
wykorzystujà agresj´, aby osiàgnàç jakieÊ cele, ni˝ po to, by zrobiç krzywd´ koledze.
Uczenie nieagresywnych sposobów osiàgania celów spo∏ecznych jest istotnym 
elementem zarówno profilaktyki agresji, jak równie˝ treningu zachowaƒ dla dzieci
nadmiernie agresywnych.

3. Agresja jako skutek spo∏ecznego uczenia si´

T́  teori´ moglibyÊmy nazwaç socjologicznà, chocia˝ mechanizmy uczenia si´ agresji
sà jak najbardziej psychologiczne. Jej autorami sà dwaj amerykaƒscy badacze
– A. Bandura i R.H. Walters, którzy stwierdzili, ˝e ludzie uczà si´ u˝ywania i stosowania
w relacjach spo∏ecznych zachowaƒ agresywnych przez naÊladowanie innych osób.

Jakie osoby i grupy decydujà o wzorcach tych zachowaƒ? Z pewnoÊcià na pierwszym
miejscu sà rodzice i na ogó∏ nikt nie ma w tej kwestii wàtpliwoÊci. Zaraz jednak 
po nich rol´ t´ spe∏niajà inne znaczàce osoby doros∏e, a sà nimi w przedszkolu 
i w m∏odszym wieku szkolnym nauczyciele i personel szkolny. RówieÊnicy nabierajà
bardzo du˝ego znaczenia w okresie dorastania i wówczas nastolatek mo˝e nauczyç si´
agresji od grupy kolegów. 

W jakich warunkach mamy do czynienia z najwi´kszym ryzykiem przyswojenia sobie
od otoczenia agresywnych wzorów zachowaƒ? Zaliczamy do nich:

•agresywne zachowanie osób znaczàcych;
•doÊwiadczanie i obserwowanie skutecznoÊci zachowaƒ agresywnych;
•doÊwiadczanie korzyÊci z takich zachowaƒ;
•przewag´ wyst´powania tych zachowaƒ w Êrodowisku rodzinnym, szkolnym 

czy rówieÊniczym. 

Wnioski p∏ynàce z takiego spojrzenia na pochodzenie agresji majà dla szkolnego 
systemu znaczenie fundamentalne. Mo˝na w uproszczeniu powiedzieç, ˝e to od
Êrodowiska szkolnego, a zw∏aszcza od tego, jak zachowujà si´ i jak post´pujà osoby
doros∏e, w najwi´kszym stopniu zale˝y nasilenie zachowaƒ agresywnych u dzieci 
i m∏odzie˝y. Pami´taç przy tym nale˝y, ˝e konieczne jest traktowanie ca∏ego systemu
opiekuƒczo-wychowawczo-edukacyjnego jako funkcjonalnej ca∏oÊci: od ˝∏obka a˝ do
liceum. Ka˝dy nast´pny szczebel edukacyjno-wychowawczy obejmuje sched´ po
poprzednim, a doroÊli majà coraz mniejsze mo˝liwoÊci poradzenia sobie z narastajàcym
problemem.

Z tej teorii wynika podstawowa zasada, ˝e nie wolno nam – doros∏ym – odpowiadaç
agresjà na agresj´ uczniów. Wynika z niej równie˝ koniecznoÊç dbania o to, 
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aby nie by∏o podwójnego systemu norm regulujàcych ˝ycie szkolne zarówno na poziomie
klas, grup czy te˝ ca∏ej szko∏y, jak równie˝ wewnàtrz grona pedagogicznego.  

1.3. Przyczyny agresji uczniów

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego niektórzy uczniowie cz´Êciej ni˝ inni zachowujà si´
agresywnie lub stosujà przemoc? Mechanizmów i przyczyn tego zjawiska mo˝na szukaç 
w ró˝nych obszarach. 

1.3.1 Czynniki biologiczne

Wyró˝nia si´ kilka czynników biologicznych, które mogà mieç zwiàzek z poziomem agresji.
Zaliczamy do nich m.in.:

•czynniki temperamentalne – dziecko o goràcym temperamencie jest bardziej
nara˝one na wytworzenie u siebie wzorca agresywnych zachowaƒ;

•wysoki poziom hormonów, zw∏aszcza testosteronu u ch∏opców;
•zaburzonà dynamik´ przebiegu procesów nerwowych (przejawiajàcà si´ w postaci

nadpobudliwoÊci psychoruchowej), która wià˝e si´ m.in. ze wzmo˝onà aktywnoÊcià
dziecka i problemami z kontrolowaniem swojego zachowania. 

Opisane czynniki mogà nasilaç agresj´, nie nale˝y ich jednak postrzegaç jako g∏ównych
przyczyn takich zachowaƒ u dzieci. 

1.3.2. Wp∏yw Êrodowiska rodzinnego

Wielu przyczyn agresji dziecka upatruje si´ w jego pierwotnym Êrodowisku wychowawczym,
czyli w rodzinie; rodzice cz´sto sà wr´cz obwiniani o takie zachowania swoich dzieci. 

Badania wskazujà na negatywny wp∏yw trzech nast´pujàcych czynników rodzinnych:
•Brak ciep∏a i zaanga˝owania w sprawy dziecka ze strony opiekuna (najcz´Êciej matki).

Nadmierny dystans uczuciowy, ch∏ód i brak bliskiego kontaktu z dzieckiem – szczególnie 
w pierwszych latach jego ˝ycia – mogà wp∏ywaç na póêniejszy brak empatii w kontaktach
z ludêmi i wrogie nastawienie do otoczenia, a tak˝e powodowaç ryzyko wystàpienia
zachowaƒ agresywnych. 

•Przyzwalajàca i tolerancyjna postawa wobec zachowaƒ dziecka, szczególnie wtedy,
gdy bywa agresywne w stosunku do otoczenia (cz´sto po∏àczona z brakiem jasnych
norm dotyczàcych dopuszczalnoÊci agresji). 

Takie wychowanie zwykle bywa nazywane bezstresowym, chocia˝ w istocie jest dla dziecka
bardzo stresujàce. Pozwalanie dziecku na agresj´, ca∏kowity brak reakcji rodziców lub brak
jednoznacznej reakcji w przypadku agresywnych zachowaƒ wobec innych powodujà ich
utrwalanie si´.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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•Brutalne, agresywne zachowania rodzica.
Agresja jest zachowaniem, którego mo˝na si´ nauczyç przez obserwacj´ lub bycie
obiektem takich zachowaƒ. Dzieci traktowane agresywnie przez swoich rodziców
podobnie zachowujà si´ wobec swoich rówieÊników (szczególnie tych s∏abszych), 
a w ˝yciu doros∏ym cz´sto wobec w∏asnych dzieci. 

1.3.3. Wp∏yw grupy rówieÊniczej 

Grupa rówieÊnicza jest dla dzieci wa˝nym punktem odniesienia. Nast´pujàce zjawiska
grupowe mogà wp∏ywaç na ukszta∏towanie si´ wÊród dzieci wzorców agresywnych
zachowaƒ: 

•naÊladowanie agresywnych zachowaƒ osób wa˝nych i atrakcyjnych w grupie 
(np. starsi koledzy);

•zmniejszenie osobistej odpowiedzialnoÊci za agresywne zachowania przez
roz∏o˝enie jej pomi´dzy wi´cej osób („wszyscy to robià”);

•zmniejszenie kontroli nad swoim agresywnym zachowaniem pod wp∏ywem grupy;
•istnienie norm grupowych dopuszczajàcych agresj´ – zarówno wobec cz∏onków

swojej grupy, jak i osób spoza niej.

1.3.4. Wp∏yw Êrodowiska szkolnego

Dla osób pracujàcych w szkole szczególnie wa˝ne mogà byç te czynniki ryzyka przemocy,
które zwiàzane sà bezpoÊrednio z sytuacjà szkolnà. Mo˝na ich szukaç w kilku obszarach:

•czynniki zwiàzane z organizacjà nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu,
ograniczenie przestrzeni, zag´szczenie, nadmiar bodêców, ha∏as, brak mo˝liwoÊci
relaksu i odpr´˝enia (dla uczniów i nauczycieli), brak zaj´ç pozalekcyjnych;

•niew∏aÊciwy system norm – np. niejasny, niespójny lub normy podwójne (inne sà
deklarowane, a inne rzeczywiÊcie obowiàzujà), normy preferujàce u˝ycie si∏y,
nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczàce, normy preferujàce niezdrowà
rywalizacj´ mi´dzy uczniami;

•niew∏aÊciwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne,
bagatelizowanie przez nauczycieli niektórych agresywnych zachowaƒ uczniów,
brak reakcji na drobne wykroczenia i skutecznej mediacji w przypadku konfliktów;

•czynniki zwiàzane z relacjami uczeƒ – nauczyciel – rodzic m.in. sprzecznoÊç
interesów, brak autentycznego dialogu i kontaktu, niew∏aÊciwy sposób 
komunikowania si´ nauczycieli z uczniami. 

1.4. Formy agresji i przemocy szkolnej

Jak wynika z przedstawionej wczeÊniej definicji, zjawiska agresji i przemocy znacznie si´
od siebie ró˝nià. Jednak to nie obserwowane formy takich zachowaƒ pozwalajà nam
te zjawiska od siebie oddzielaç. A zatem zarówno gwa∏towne, impulsywne zachowania
o charakterze agresji fizycznej, jak i zaplanowane, przemyÊlane dzia∏ania mogà byç
pojedynczymi aktami agresji, ale mogà te˝ Êwiadczyç o rozwijajàcym si´ procesie 
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przemocy. Z tego te˝ wzgl´du, podkreÊlajàc raz jeszcze potrzeb´ i koniecznoÊç ró˝nicowania
tych zjawisk, najcz´Êciej spotykane formy agresji i przemocy szkolnej omawiamy poni˝ej
∏àcznie. 

Najcz´Êciej spotykane formy agresji i przemocy szkolnej to:
•Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie

pieni´dzy, podstawianie nogi, zabieranie przedmiotów, niszczenie w∏asnoÊci. Przemoc
fizyczna mo˝e byç stosowana bezpoÊrednio – gdy sami jesteÊmy jej sprawcami, 
lub poÊrednio – gdy sk∏aniamy do niej innych. 

Badania „Diagnoza szkolna”, przeprowadzone w 2008 roku  na zlecenie Programu 
„Szko∏a bez przemocy” w 300 polskich szko∏ach wykaza∏y, ˝e ofiarami przemocy fizycznej
w okresie jednego semestru 2008 roku by∏o od 18 do 31% dzieci i m∏odzie˝y w wieku 
11 – 19 lat. Ofiarami tzw. groênej przemocy fizycznej (m.in. pobicia i rabunek) by∏o 
od 6 do 14% uczniów. 

•Przemoc s∏owna i niewerbalna – dokuczanie, przezywanie, wyÊmiewanie, 
wyszydzanie, obra˝anie, oÊmieszanie, przeszkadzanie, gro˝enie, rozpowszechnianie
plotek i oszczerstw (osobiÊcie lub np. za pomocà Internetu), pokazywanie 
nieprzyzwoitych gestów. Równie˝ ten rodzaj agresji i przemocy mo˝e wyst´powaç 
w formie poÊredniej, gdy np. namawiamy innych do zrobienia komuÊ krzywdy,
wyÊmiewania lub wykluczenia z grupy. 

Wspomniane badania wykazujà, ˝e z takimi formami przemocy spotka∏o si´ od 34 do 51%
uczniów. 

W szkole najcz´Êciej mówimy o tzw. agresji i przemocy rówieÊniczej. Specyficznà jej odmianà
jest tzw. fala uczniowska, czyli grupowe przeÊladowanie uczniów pierwszych klas przez
starszych kolegów, przybierajàce postaç przemocy fizycznej, s∏ownej i niewerbalnej, cz´sto
przy u˝yciu bardzo wyrafinowanych i brutalnych „rytua∏ów”.

Przemoc w szkole mo˝e si´ jednak pojawiç równie˝ w innych relacjach. Szko∏a jest systemem
i w zwiàzku z tym wszystkie jego ogniwa wzajemnie na siebie wp∏ywajà. Istniejà 
Êcis∏e zwiàzki mi´dzy sposobem funkcjonowania szko∏y jako instytucji, relacjami w gronie
nauczycielskim, sposobem traktowania uczniów przez nauczycieli a tym, jak oni sami
zachowujà si´ wobec rówieÊników i doros∏ych. By∏oby przesadà uwa˝aç wszystkie 
wymagania nauczycieli wobec uczniów za przejaw przemocy, ale mogà one przybraç 
takà form´, jeÊli b´dà egzekwowane si∏à lub presjà psychicznà. Przemoc nauczycieli 
wobec uczniów to najcz´Êciej krzyk, oskar˝anie, ironia, wyszydzanie, upokarzanie, 
nierzadko równie˝ gro˝enie i wyzywanie, czasem kary fizyczne. Inne zachowania – rzadko
identyfikowane jako przemoc – to:

•nadmierne i wygórowane wymagania, surowe oceny, zastraszanie uczniów (tzw. fala
nauczycielska – „nie musicie chodziç do tej szko∏y”, „poka˝emy wam, ˝e nic nie umiecie”);

•zmuszanie uczniów do bezwzgl´dnego podporzàdkowania;
•stosowanie nadmiernych kar i konsekwencji niezwiàzanych z zachowaniem ucznia.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Wed∏ug przytaczanych badaƒ z takimi formami przemocy spotka∏o si´ od 22 do 41%
uczniów, przy czym zdecydowanie cz´Êciej majà one miejsce w gimnazjach 
i szko∏ach ponadgimnazjalnych, a ich liczba wzros∏a w porównaniu z ubieg∏ym rokiem. 

Ostatnio w szko∏ach coraz cz´Êciej wyst´puje równie˝ zjawisko przemocy 
grup uczniów wobec poszczególnych nauczycieli. Najcz´Êciej dotyczy to szkó∏ 
ponadpodstawowych, cz´sto szkó∏ zawodowych. Mo˝e byç zwiàzane z dysfunkcjà
ca∏ego systemu funkcjonowania danej szko∏y, w którym brakuje wspó∏pracy i wspólnej
koncepcji wychowania oraz jednolitej, zdecydowanej postawy wobec agresywnych
zachowaƒ uczniów skierowanych zarówno przeciwko kadrze nauczycielskiej,
jak i pracownikom niepedagogicznym szko∏y. 

W 2008 roku sprawcami przemocy wobec nauczycieli by∏o od 6 do 22% ch∏opców 
i od 2 do 12% dziewczàt. Najwi´ksze nasilenie takich zachowaƒ wystàpi∏o w gimnazjach.

1.5. Psychologia ofiary, sprawcy i Êwiadka 
przemocy szkolnej

Zajmijmy si´ teraz uczestnikami sytuacji przemocy, poniewa˝ to przemoc, jako
zjawisko d∏ugofalowe, zawsze powoduje g∏´bokie i d∏ugotrwa∏e szkody psychiczne.
W pewnym stopniu treÊç tego rozdzia∏u odnosi si´ równie˝ do zjawiska agresji, 
chocia˝ nale˝y pami´taç, ˝e agresja – jeÊli faktycznie jest zjawiskiem incydentalnym, 
a w dodatku takim, w którym sprawca, ofiara i Êwiadek nie „usztywniajà si´” na d∏ugi
czas w swoich rolach – powoduje wprawdzie  doraêne szkody, niesie jednak za sobà
mniejsze ryzyko powa˝nych skutków psychologicznych i spo∏ecznych. 

Zajmujàc si´ przemocà, najcz´Êciej myÊlimy o szkodach b´dàcych udzia∏em jej 
ofiar. Ale w rzeczywistoÊci konsekwencje przemocy ponoszà wszyscy. 
D∏ugotrwa∏e pozostawanie w sytuacji przemocy wià˝e si´ z prze˝ywaniem silnych,
trudnych emocji, wp∏ywa na sposób myÊlenia o sobie i innych, na relacje 
z otoczeniem, pozostawia zatem wiele skutków d∏ugotrwa∏ych, które u uczestników
sytuacji przemocy – ofiar, sprawców i Êwiadków – mo˝na obserwowaç jeszcze po
wielu latach. 

Ofiary przemocy prze˝ywajà poczucie poni˝enia i upokorzenia, l´k, rozpacz 
i smutek. Czujà si´ osamotnione, bezradne i bezsilne. Wstydzà si´ tego, co je spotka∏o,
i czujà si´ winne, ˝e nie potrafià sobie poradziç. RównoczeÊnie towarzyszy im z∏oÊç,
˝al, a cz´sto nienawiÊç do sprawców przemocy, a tak˝e do Êwiadków, którzy 
nie reagujà i nie pomagajà im. W szkole emocje te wp∏ywajà negatywnie 
na koncentracj´ i w konsekwencji na wyniki w nauce.

Sposób myÊlenia ofiar przemocy jest równie˝ zdeterminowany ich doÊwiadczeniami.
O sobie samych najcz´Êciej myÊlà bardzo êle: „jestem do niczego”, „sam jestem sobie
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winny”, „nigdy nic mi si´ nie uda”, „nie potrafi´ sobie poradziç”. Otoczenie postrzegajà jako
wrogie lub oboj´tne: „wszyscy sà przeciwko mnie”, „nikt mi nie pomo˝e”, „nikogo nie
obchodzi to, co si´ ze mnà dzieje”. Taki sposób myÊlenia ma tendencje do utrwalania si´ 
i cz´sto wp∏ywa na zachowanie ofiar i ich relacje z otoczeniem w ca∏ym póêniejszym ˝yciu. 

Zachowanie osób b´dàcych ofiarami przemocy ulega podczas tego procesu zmianom. 
W fazie poczàtkowej dziecko szykanowane przez rówieÊników próbuje si´ broniç, 
np. ulega sprawcom, wykonuje ich polecenia, odrabia za nich lekcje, przynosi lub 
zdobywa dla nich ˝àdane rzeczy. Czasem dziecko próbuje zaprzyjaêniç si´ z osobami, które
mu dokuczajà, bagatelizuje to, co je spotyka, cz´sto sprawia wra˝enie, jakby 
nie przeszkadza∏o mu wyÊmiewanie i przezwiska, samo si´ z nich Êmieje – w nadziei, 
˝e sprawcy „znudzà si´ i przestanà”. W tej fazie tylko spostrzegawczy pedagog lub rodzic
mo˝e zauwa˝yç, ˝e dzieje si´ coÊ z∏ego, bo w klasie z pozoru wszystko wyglàda normalnie.

Gdy to nie pomaga, ofiara dokuczania i przeÊladowania wchodzi powoli w rol´ koz∏a 
ofiarnego. Pierwszym niepokojàcym objawem mo˝e byç to, ˝e dziecko podczas lekcji siedzi
samo, nie bierze udzia∏u w zabawach rówieÊników; czasami kompensuje sobie takà sytuacj´
(szczególnie m∏odszy uczeƒ) próbà zab∏yÊni´cia swojà wiedzà i zbli˝eniem si´ do nauczyciela,
co cz´sto zwi´ksza dodatkowo agresj´ rówieÊników. Taki uczeƒ zaczyna powoli 
unikaç trudnych sytuacji, mo˝e opuszczaç lekcje lub udawaç chorob´. Rano przed 
wyjÊciem skar˝y si´ na ból g∏owy, gard∏a, brzucha, goràczk´. Czasem odmawia chodzenia
do szko∏y (w takich przypadkach mo˝na mieç nieomal pewnoÊç, ˝e dziecko jest w szkole 
przeÊladowane) czy wychodzenia z domu lub ˝àda zmiany szko∏y. W skrajnych przypadkach
dzieci takie uciekajà z domu lub podejmujà próby samobójcze.

D∏ugotrwa∏e podleganie presji agresorów mo˝e prowadziç do wystàpienia u ofiary 
przemocy zaburzeƒ somatycznych, cz´sto powa˝nych schorzeƒ, ale przede wszystkim
pozostawia trwa∏y uraz psychiczny. Powoduje tak˝e obni˝onà samoocen´ i zani˝one
poczucie w∏asnej wartoÊci, problemy spo∏eczne – trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów,
sk∏onnoÊç do izolacji, cz´ste myÊli samobójcze.

Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówià doros∏ym o swoich problemach. Cz´sto
doÊwiadczajà bagatelizowania ich problemów przez nauczycieli lub rodziców, s∏yszà 
na przyk∏ad: „nie skar˝” lub „przezywajà ci´ – nie zwracaj na to uwagi”. Zdarza si´
równie˝, ˝e to ofiary, zw∏aszcza tzw. ofiary prowokujàce, sà przez Êwiadków oskar˝ane 
o to, ˝e „same si´ proszà”, „same sà sobie winne” lub „zaczynajà”. To znane w procesie 
przemocy zjawisko prowadzi cz´sto do wtórnego zranienia ofiary i jest skutkiem 
niew∏aÊciwych reakcji otoczenia, które z wielu powodów – mi´dzy innymi z braku wiedzy 
– zachowuje si´ w sposób, który dodatkowo krzywdzi przeÊladowanà osob´. 

Ofiary nie zwracajà si´ do doros∏ych równie˝ dlatego, ˝e obawiajà si´  pogorszenia swojej
sytuacji albo zemsty ze strony przeÊladowców. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie
winy – kozio∏ ofiarny jest przekonany, ˝e wina tkwi w nim samym. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Nauczyciel zazwyczaj nie dowie si´ o przemocy w szkole podczas rozmowy z uczniami
– dziecko szykanowane nie przyzna si´, zaÊ sprawcy przemocy nie widzà problemu.
Jednak istniejà sygna∏y, które pozwalajà rozpoznaç takie dzieci. Dan Olweus, norweski
psycholog zajmujàcy si´ od wielu lat problemem przemocy w szkole, podaje 
nast´pujàce wskazówki pozwalajàce zidentyfikowaç ofiar´ przemocy szkolnej: 

•dziecko takie jest cz´sto wyÊmiewane, oÊmieszane, poni˝ane, zastraszane, popychane,
zmuszane do wykonywania poleceƒ kolegów, cz´sto te˝ nosi nieprzyjemne
przezwisko;

•mo˝e szukaç swoich rzeczy, które rówieÊnicy z∏oÊliwie chowajà, rozrzucajà 
albo te˝ niszczà;

•ma wyraêne Êlady u˝ycia wobec niego si∏y – zadrapania, siƒce, tak˝e podarte 
lub zniszczone ubrania;

•cz´sto p∏acze lub wyglàda na osob´ smutnà, nieszcz´Êliwà;
•mo˝e przejawiaç nieoczekiwane zmiany nastroju – od smutku do irytacji 

lub nag∏ych wybuchów z∏oÊci;
• jest izolowane, pomijane we wspólnych dzia∏aniach, w czasie podzia∏u na grupy

zostaje samo, jako ostatnie wybierane jest do grupy;
•ma problemy z g∏oÊnym wypowiadaniem si´ na lekcji;
•traci zainteresowanie naukà, pogarszajà si´ jego stopnie;
•spóênia si´ do szko∏y, zaczyna chodziç do niej i wracaç z niej okr´˝nà trasà albo

zaczyna unikaç lekcji i wagarowaç;
•przerwy sp´dza samo lub stara si´ byç w pobli˝u nauczyciela;
•nie bierze udzia∏u w imprezach i wyjazdach klasowych lub trzyma si´ podczas

nich doros∏ych;
•nie ma kolegów, nikt nie przychodzi do jego domu i ono samo nikogo te˝ 

nie odwiedza;
•skar˝y si´ na cz´ste bóle g∏owy, brzucha, ma k∏opoty ze snem, krzyczy lub p∏acze

w nocy;
•domaga si´ od rodziców dodatkowych pieni´dzy.

Niektóre ofiary przemocy mogà zachowywaç si´ w sposób prowokujàcy (cz´sto 
sà to tzw. dzieci nadpobudliwe), co utrudnia ich rozpoznanie – zaczepiajà swoich
przeÊladowców, przebywajà blisko nich, na ataki odpowiadajà agresjà, sà wybuchowe
i impulsywne; zwykle te˝ nie sà lubiane przez nauczycieli i same mogà stosowaç
przemoc wobec s∏abszych od siebie.

Jakie dziecko mo˝e staç si´ ofiarà przemocy? Wbrew obiegowym przekonaniom 
to nie jakieÊ szczególne cechy sà same w sobie przyczynà dokuczania i wyÊmiewania
ze strony innych. Owszem, wÊród ofiar przemocy rówieÊniczej spotyka si´ dzieci 
z pewnymi charakterystycznymi cechami (kolor w∏osów, okulary, jakieÊ wady fizyczne
itp.), ale mogà to byç tak˝e dzieci, które niczym szczególnym si´ nie wyró˝niajà, 
albo wr´cz takie, które sà bardzo ∏adne. Dokucza si´ zarówno dobrym, jak i z∏ym
uczniom, ch∏opcom i dziewczynkom, osobom dobrze i êle sytuowanym. Jednym s∏owem
– to raczej pewne mechanizmy grupowe powodujà, ˝e w niektórych zespo∏ach
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pojawia si´ kozio∏ ofiarny (wi´cej na ten temat piszemy, analizujàc sytuacj´ psychologicznà
Êwiadków przemocy). Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e zachowanie ofiary zmienia si´ w procesie
przemocy i nie wiemy nigdy, czy cechy, które obserwujemy – np. niepewnoÊç, niezaradnoÊç,
wycofanie – nie sà w∏aÊnie skutkiem d∏ugotrwa∏ego pozostawania ofiarà przemocy. 

Istnieje jednak kilka czynników ryzyka, które warto wymieniç. Sà to mi´dzy innymi:
•brak pewnoÊci siebie, nieÊmia∏oÊç;
•trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów z rówieÊnikami (lepsze relacje z doros∏ymi);
•u ch∏opców – niska sprawnoÊç fizyczna. 

JeÊli dziecko o takich cechach znajdzie si´ w klasie, w której istniejà negatywne regu∏y 
i mechanizmy grupowe, to ∏atwiej ni˝ inne mo˝e staç si´ ofiarà przemocy. 

Uczniowie b´dàcy sprawcami przemocy wg Dana Olweusa zazwyczaj sà:
•starsi, silniejsi lub bardziej sprawni fizycznie od swoich ofiar;
•aktywni i energiczni, starajà si´ dominowaç nad otoczeniem i próbujà podporzàdkowaç

sobie innych;
•impulsywni, ∏atwo wpadajà w gniew, cz´sto sà napi´ci lub sfrustrowani;
•nie przestrzegajà norm i regu∏;
•cz´sto wpadajà w z∏e towarzystwo, dosyç wczeÊnie zaczynajà piç alkohol, kradnà 

i wchodzà w konflikty z prawem;
•cz´sto si´ buntujà, wyst´pujà przeciwko doros∏ym, chocia˝ mogà te˝ baç si´ 

silniejszych od siebie;
•majà opini´ twardych, nie przejawiajà wstydu, poczucia winy i empatii wobec innych;
•zwykle sà pewni i zadowoleni z siebie;
•zazwyczaj obracajà si´ w grupie uczniów, w której wiodà prym, cieszà si´ popularnoÊcià;
•negatywnie nastawieni do szko∏y, im sà starsi, i z roku na rok uzyskujà gorsze oceny. 

Sprawcy przemocy, podobnie jak ofiary, prze˝ywajà wiele silnych emocji –  przede wszystkim
z∏oÊç i wÊciek∏oÊç na ofiar´, cz´sto pogard´ dla jej s∏aboÊci i bezradnoÊci. Towarzyszy im
równie˝ poczucie dumy, satysfakcji i zadowolenia z siebie, a cz´sto te˝ ulgi towarzyszàcej
wy∏adowaniu negatywnych uczuç. Sprawcy nie rozumiejà swoich zachowaƒ ani procesu,
w którym biorà udzia∏, myÊlà wi´c: „wszyscy tak robià”, „przecie˝ nie robi´ nic z∏ego”, 
„nie mam innego wyjÊcia”. O ofierze myÊlà: „sama jest sobie winna”, „zas∏u˝y∏a na to,
czemu tak dziwnie si´ zachowuje”, o Êwiadkach zaÊ: „skoro nie reagujà, to wszystko jest
chyba w porzàdku”, „nic mi nie zrobià, bo si´ bojà”. 

W procesie przemocy szkolnej sprawcy doraênie osiàgajà wiele korzyÊci psychologicznych
i spo∏ecznych. Przede wszystkim za pomocà swoich zachowaƒ odreagowujà napi´cia
(majàce wielokrotnie êród∏o w sytuacjach pozaszkolnych) i doznajà uczucia ulgi. 
Tak zwani g∏ówni sprawcy przemocy (negatywni liderzy) w ten sposób zdobywajà lub 
utrzymujà wiodàcà pozycj´ w grupie i prze˝ywajà zwiàzane z tym poczucie zadowolenia 
i satysfakcji; sprawcy poboczni z kolei – zapewniajà sobie bezpieczeƒstwo przez 
przynale˝noÊç do silniejszej grupy. JeÊli sprawcà przemocy jest nauczyciel, mo˝e on utrzymaç

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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w klasie dyscyplin´ i mieç opini´ osoby cieszàcej si´ u uczniów autorytetem, tyle ˝e
wymuszonym l´kiem, a nie z powodu walorów osobistych.

Dla sprawców przemocy negatywnà konsekwencjà ich zachowaƒ jest utrwalanie si´
sposobu zachowaƒagresywnych, obni˝anie poczucia odpowiedzialnoÊci za w∏asne 
dzia∏ania, sk∏onnoÊç do zachowaƒ aspo∏ecznych, ∏atwe wchodzenie w konflikty 
z prawem.

Âwiadkowie przemocy sà kluczowymi osobami w powstrzymywaniu procesu 
przemocy, poniewa˝ to oni w najwi´kszym stopniu mogà wp∏ynàç na zmian´ sytuacji.
Dlaczego wi´c cz´sto nie reagujà bàdê nie rozpoznajà zjawiska, z którym majà 
do czynienia? 

Przede wszystkim Êwiadkowie przemocy to nie osoby stojàce z boku i przyglàdajàce si´
temu, co si´ dzieje, lecz osoby, które same zaanga˝owane sà w toczàcy si´ proces
przemocy i biorà w nim udzia∏ na swój sposób. W zwiàzku z tym równie˝ 
oni – podobnie jak ofiary i sprawcy - majà ograniczone mo˝liwoÊci zorientowania si´
w sytuacji. JeÊli Êwiadkiem jest pojedyncza osoba, mo˝e nie wiedzieç, ˝e ma 
do czynienia z przemocà, poniewa˝ obserwuje tylko cz´Êç zachowaƒ sprawców i ofiar.
W takiej sytuacji z regu∏y znajduje si´ nauczyciel, który interweniuje, widzàc jednego
dnia grup´ ch∏opców dokuczajàcych jednej osobie, zaÊ nast´pnego dnia, widzàc tych
samych uczniów bawiàcych si´ razem uwa˝a, ˝e jego interwencja odnios∏a w∏aÊciwy
i trwa∏y skutek. JeÊli do tego Êwiadek nie dysponuje wiedzà o cyklicznoÊci procesu
przemocy, mo˝e doÊç d∏ugo mylnie interpretowaç pojedyncze informacje lub 
je bagatelizowaç. 

Âwiadek przemocy prze˝ywa ponadto wiele sprzecznych uczuç i emocji. Z jednej
strony wspó∏czuje ofierze i czuje z∏oÊç do sprawcy, wielokrotnie jednak zachowanie
ofiary go irytuje, a do sprawcy czuje coÊ na kszta∏t podziwu. Z drugiej strony, jeÊli
wczeÊniej reagowa∏ na dokuczanie i jego dzia∏ania nie przynios∏y efektu, mo˝e
odczuwaç bezradnoÊç i bezsilnoÊç, a ponadto l´k przed sprawcà, a zw∏aszcza przed
zostaniem samemu ofiarà. W zwiàzku z tym niekiedy myÊli o sprawcy: „˝eby tylko
mnie nie zaatakowa∏”, czasami natomiast: „to straszne, jak on mo˝e”.

O ofierze myÊli: „trzeba jej pomóc”, „nie zas∏u˝y∏a na to, co jà spotyka”, ale czasami
równie˝: „w∏aÊciwie to sama jest sobie winna”, „skoro si´ nie broni, to mo˝e to jej
wcale nie przeszkadza”. JeÊli Êwiadkiem jest rówieÊnik ofiary i sprawcy, mo˝e te˝
myÊleç: „jeÊli doroÊli nie reagujà, to czemu ja mam to robiç?”

Sprzeczne myÊli i uczucia Êwiadka przemocy powodujà, ˝e jego dzia∏ania sà niespójne
i nieskuteczne. Uczniowie, którzy sà Êwiadkami przemocy, próbujà poczàtkowo szukaç
pomocy u doros∏ych, ale jednoczeÊnie wiedzà, ˝e zazwyczaj niepisana norma zakazuje
donosiç. Czasem mówià rodzicom o tym, co dzieje si´ w klasie, ale jednoczeÊnie 
zabraniajà im pójÊcia do szko∏y i interweniowania. JeÊli ponadto spotkali si´ kiedyÊ 
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ze strony doros∏ych ze zbagatelizowaniem swoich sygna∏ów, zostali przez nich obwinieni
o brak reakcji („a ty czemu nie reagowa∏eÊ, kiedy mu dokuczali? Mo˝e sam masz coÊ na
sumieniu?”) albo us∏yszeli wielokrotnie, ˝e „nie∏adnie jest skar˝yç”, przestajà zwracaç si´
do doros∏ych. W dodatku to raczej od nich oczekujà  skutecznych dzia∏aƒ, a gdy widzà, 
˝e nauczyciele nie reagujà lub reagujà nieskutecznie, sami stajà si´ coraz bardziej 
oboj´tni. Âwiadkowie wiedzà równie˝, ˝e to oni sà potencjalnymi kandydatami na miejsce
ofiary, wi´c jeÊli nie majà ze strony doros∏ych zapewnionego poczucia bezpieczeƒstwa,
wynikajàcego miedzy innymi z jasnych norm, zasad i procedur reagowania w takich 
przypadkach – nie chcà si´ nara˝aç. 

Przemoc w klasie jest zjawiskiem, które ma wyraêny zwiàzek z procesami tworzenia 
i integracji zespo∏u. Wià˝e si´ z hierarchià w grupie i mo˝e dawaç jej uczestnikom – sprawcom
i Êwiadkom – poczucie przynale˝noÊci do grupy. 

Ka˝da grupa w procesie swojego rozwoju ustala system obowiàzujàcych w niej norm.
Wynikajà one z przyj´tych przez grup´ celów i wartoÊci i majà z regu∏y niewiele wspólnego
z oficjalnymi normami i zasadami obowiàzujàcymi w szkole lub w klasie. W kontekÊcie
agresji i przemocy szczególnie wa˝ne jest, czy ten system norm jest „dodatni”, czy te˝
„ujemny”, czy grupa promuje takie wartoÊci i zachowania, jak szacunek, wspó∏praca,
pomoc, czy te˝ rywalizacj´, prawo silniejszego i odreagowywanie napi´ç na innych.
Przyk∏adem konkretnego zachowania wyp∏ywajàcego z negatywnego sytemu norm mo˝e
byç sytuacja, gdy pewna nauczycielka zauwa˝y∏a w klasie rzadko spotykane zjawisko:
wszyscy uczniowie êle podpowiadali swoim kolegom. Nie zdziwi chyba nikogo fakt, ˝e w tej
klasie przez kilka lat jeden z uczniów by∏ dr´czonym przez wi´kszoÊç  koz∏em ofiarnym.

Âwiadkowie przemocy, którzy nie potrafià si´ jej skutecznie przeciwstawiç, równie˝
ponoszà konsekwencje pozostawania w swojej roli. Sà zdezorientowani, cz´sto latami
noszà w sobie poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczà si´ biernoÊci,
bezradnoÊci i niereagowania w trudnych sytuacjach. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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2. DIAGNOZA SYTUACJI SZKOLNEJ
Dokonanie diagnozy dotyczàcej ró˝nych aspektów sytuacji szkolnej jest podstawowym
warunkiem stworzenia skutecznego systemu rozwiàzywania problemów agresji 
i przemocy. Ta ocena dotyczy wszystkich kluczowych elementów ˝ycia szkolnego,
powinniÊmy wi´c stwierdziç:

•Jakie mamy problemy (najcz´Êciej u˝ywane formy agresji i przemocy w naszej
szkole, miejsca, w których do niej dochodzi, „portret” ofiary i sprawcy)?

•Jakie sà zasoby grona nauczycielskiego (praktyczne umiej´tnoÊci wychowawcze
nauczycieli, relacje miedzy nimi i poziom integracji grona nauczycielskiego)?

•Jak dotychczas rozwiàzuje si´ te problemy (jakie istniejà procedury i normy, 
czy sà faktycznie znane i stosowane)?

2. 1. Diagnoza zjawiska agresji i przemocy w szkole

Podj´cie skutecznych dzia∏aƒ w du˝ym stopniu zale˝y od prawid∏owej oceny sytuacji
szkolnej. Diagnozowanie poziomu oraz form zjawiska agresji i przemocy w szkole
mo˝e dawaç równie˝ dodatkowy efekt edukacji i podnoszenia ÊwiadomoÊci 
na ten temat.

Istnieje kilka sposobów mierzenia poziomu agresji i przemocy w szkole.

a) Badania ankietowe

Najcz´Êciej prowadzone sà przy u˝yciu kwestionariuszy przekazywanych 
do wype∏nienia uczniom, rodzicom lub nauczycielom. Ankiet´ mo˝na samodzielnie
opracowaç na potrzeby danej szko∏y, przy pomocy kompetentnych osób 
(pedagog, socjolog lub psycholog), lub te˝ skorzystaç z gotowych, sprawdzonych
kwestionariuszy.

Pytania w ankiecie mogà dotyczyç np.:
•miejsc, form i cz´stotliwoÊci przemocy;
•jej ofiar, sprawców i Êwiadków – tego, jak si´ czujà, czy komuÊ o tym mówili, 

czy sami stosujà przemoc;
•dzia∏aƒ podejmowanych przeciwko agresji i przemocy. 

Konstruujàc kwestionariusz samodzielnie, powinniÊmy wczeÊniej odpowiedzieç sobie
na kilka pytaƒ:

•Jakie zjawiska chcemy zmierzyç?
•Czemu majà s∏u˝yç wyniki badania?
•Kto b´dzie obj´ty badaniem?
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Kwestionariusz ankiety sk∏ada si´ zazwyczaj z nast´pujàcych cz´Êci:

1. Wst´p

Zawiera najcz´Êciej: temat badania, wyjaÊnienie celu badania, instrukcj´, jak wype∏niç 
kwestionariusz, ewentualnie zach´t´ do jego wype∏nienia i udzielania prawdziwych
odpowiedzi. 

2. Pytania

W kwestionariuszu mogà byç u˝yte ró˝ne rodzaje pytaƒ:
•pytania filtrujàce – s∏u˝à sprawdzeniu, czy dany problem dotyczy osoby badanej; cz´sto

odpowiedzi na nie uzale˝nione sà od tego, czy osoba badana b´dzie wype∏niaç dalszà
cz´Êç kwestionariusza (np. „Czy chodzisz do naszej szko∏y co najmniej od pó∏ roku?”);

•pytania otwarte – pytania, na które badany mo˝e udzieliç swobodnej odpowiedzi,
zaczynajàce si´ od: „Jak”, „Co” itp. Dajà wiele informacji, lecz w badaniach kwestiona-
riuszowych u˝ywane sà niezbyt cz´sto ze wzgl´du na trudnoÊci w interpretacji wyników;

•pytania zamkni´te – sà pytaniami wyboru, czasem wielokrotnego, i zaczynajà si´
najcz´Êciej od: „Czy”;

•pytania o charakterze rankingu – badany proszony jest o uszeregowanie odpowiedzi
wed∏ug jakiegoÊ kryterium, np. stopnia wa˝noÊci.

3. Metryczka

Stanowi zazwyczaj koƒcowà cz´Êç kwestionariusza i zawiera pytania dotyczàce badanego,
np.: wiek, p∏eç, klasa.

Przy samodzielnym konstruowaniu ankiety i prowadzeniu badaƒ nale˝y pami´taç, by:
•pytania by∏y zrozumia∏e, jednoznacznie sformu∏owane i dotyczy∏y konkretnych zachowaƒ;
•osoby badane zna∏y i rozumia∏y poj´cia agresji i przemocy;
•ankieta by∏a anonimowa;
•badania prowadzili w miar´ mo˝liwoÊci nauczyciele, którzy nie uczà w danej klasie;
•osoby wype∏niajàce kwestionariusz by∏y poinformowane o celu badania.

b) audyt zewn´trzny, czyli diagnoza wykonana przez kompetentne, niezale˝ne 
i obiektywne osoby lub firmy

Przyk∏adem takiego audytu mogà byç badania realizowane w latach 2007-2008 
w szko∏ach uczestniczàcych w programie spo∏ecznym „Szko∏a bez przemocy” w ramach
projektu „Diagnoza szkolna”, wg ankiet przygotowanych przez prof. Janusza 
Czapiƒskiego. Ka˝da z uczestniczàcych w badaniu szkó∏ otrzyma∏a wyniki badaƒ
przeprowadzonych w swojej szkole wraz z analizà zbiorczà dotyczàcà pozosta∏ych szkó∏.
To badanie by∏o narz´dziem diagnozujàcym, co nale˝y zmieniç, aby sytuacja w szkole
uleg∏a poprawie. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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c) dokonywanie diagnozy sytuacji w szkole przez wywiady i rozmowy

Wywiady umo˝liwiajà zdobycie wielu informacji o zachowaniach agresywnych. Mogà
mieç one charakter:

•kwestionariuszowy – gdy prowadzàcy zadaje pytania wed∏ug przygotowanego
wczeÊniej kwestionariusza;

•swobodny – w którym prowadzàcy badanie pos∏uguje si´ tylko tzw. dyspozycjami
do wywiadu, czyli wczeÊniej opracowanymi problemami, które omawia z badanà
osobà.

Wywiady mogà byç prowadzone w grupie i indywidualnie. Walorem wywiadów
grupowych mo˝e byç dodatkowo wymiana informacji mi´dzy uczniami (a tak˝e mi´dzy
rodzicami) i lepsze zrozumienie problematyki agresji i przemocy, natomiast uzyskane
informacje mogà byç trudne do opracowania. Wywiady indywidualne umo˝liwiajà
nawiàzanie bli˝szego kontaktu z badanà osobà i uzyskanie sporej iloÊci informacji, 
sà jednak bardzo czasoch∏onne, jeÊli chcielibyÊmy nimi objàç wi´kszà liczb´ osób. 

d) opracowanie „mapy przemocy” na terenie szko∏y 

Mapa taka uwzgl´dnia informacje o miejscach i okolicznoÊciach, w których dochodzi
do przemocy. Mapy mogà byç sporzàdzone np. we wspó∏pracy z samorzàdem
uczniowskim lub z rodzicami. Ich sporzàdzenie polega zazwyczaj na dostarczeniu
uczniom (ale tak˝e rodzicom i nauczycielom) map szko∏y i jej najbli˝szego otoczenia
z instrukcjà, aby zaznaczali na nich w okreÊlonym czasie wszystkie zachowania agresywne,
do których dochodzi w konkretnych miejscach.  
Uzyskane w ten sposób i poddane analizie informacje mogà bezpoÊrednio wskazywaç
na rodzaj dzia∏aƒ zaradczych (np. zwi´kszenie liczby dy˝urujàcych osób w miejscach,
gdzie szczególnie cz´sto dochodzi do agresywnych zachowaƒ uczniów). 

2.2. Diagnoza dotychczasowych sposobów 
dzia∏aƒ i zasobów ludzkich szko∏y 

Przed przystàpieniem do opracowania podstaw systemowych dzia∏aƒ w zakresie
rozwiàzywania problemów agresji i przemocy w szkole równie wa˝na, jak 
zdiagnozowanie form i rozmiaru tego zjawiska, jest próba dokonania oceny aktualnej
sytuacji szkolnej w dwóch dodatkowych aspektach:

1. Jakie sà zasoby grona nauczycielskiego (praktyczne umiej´tnoÊci wychowawcze
nauczycieli, relacje miedzy nimi i poziom integracji zespo∏u)?

2. Jak dotychczas rozwiàzuje si´ te problemy (jakie istniejà procedury i normy, czy sà
faktycznie znane i stosowane itp.)?
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2.2.1. Diagnoza zasobów grona nauczycielskiego

Ocena tych zasobów jest niezb´dnym elementem  tworzenia systemu, poniewa˝ Êwiadczy
o stanie zdolnoÊci pracowników szko∏y do zintegrowanych dzia∏aƒ zespo∏owych. Nale˝y
wziàç pod uwag´ dwa aspekty:

•umiej´tnoÊci, wiedz´ i kompetencje poszczególnych pedagogów;
•stopieƒ integracji oraz stan relacji interpersonalnych w kadrze pedagogicznej. 

O ile pierwsza sprawa wydaje si´ oczywista i nauczyciele zazwyczaj ju˝ nabyli lub nabywajà
wiele umiej´tnoÊci na ró˝nego rodzaju warsztatach, kwestia integracji i rzeczywistego
stanu relacji w gronie pedagogicznym rzadko stawiana jest w centrum uwagi. 

Tymczasem nauczyciele, którzy interweniujà w sytuacjach agresji czy te˝ zajmujà si´ 
jakimiÊ d∏u˝szymi procedurami, muszà mieç zagwarantowanà pomoc i zrozumienie swoich
prze∏o˝onych i kolegów, poniewa˝ sà to dzia∏ania obarczone pewnym ryzykiem oraz
obcià˝ajàce emocjonalnie.

Nale˝y jednak wczeÊniej wspomnieç o kilku zjawiskach i problemach, które – gdyby 
wystàpi∏y w jakimÊ gronie pedagogicznym – mogà wr´cz uniemo˝liwiç stworzenie, 
a zw∏aszcza wdro˝enie skutecznego szkolnego systemu przeciwdzia∏ania agresji i przemocy.

Takà sytuacjà mo˝e byç przede wszystkim mobbing wobec pracowników ze strony
prze∏o˝onych. Wówczas – pomimo tego, ˝e w szkole mo˝e panowaç powierzchowny ∏ad 
i porzàdek – zasoby psychologiczne nauczycieli potrzebne do zajmowania si´ ofiarami 
i sprawcami przemocy sà bliskie zeru i ˝adne szkolenia ani najlepiej opracowane procedury
post´powania w niczym nie pomogà. Osoby funkcjonujàce (w jakiejkolwiek formie) na terenie
szko∏y w roli ofiary, sprawcy czy bezradnego Êwiadka nie sà psychologicznie zdolne 
do zajmowania si´ innymi ofiarami czy sprawcami, nawet gdyby by∏y nimi „tylko” dzieci.

Równie˝ toczàcy si´ proces przemocy w gronie nauczycielskim praktycznie uniemo˝liwia
skuteczne dzia∏ania eliminujàce takie zdarzenia wÊród uczniów. Tego rodzaju sytuacja
przyjmuje zwykle form´ wykluczenia jednego pedagoga (rzadko wi´kszej liczby) ze swojego
grona przez pozosta∏ych nauczycieli. Takie wykluczone osoby traktowane sà inaczej, 
ich g∏os rzadko brany jest pod uwag´ bez podania powodu, nikt nie staje w ich obronie 
w sytuacjach krytycznych, powàtpiewa si´ po cichu w ich kwalifikacje – zw∏aszcza
wychowawcze („pozwala, ˝eby klasa wesz∏a jej na g∏ow´, to niech teraz nie narzeka”) itp.

Skuteczne dzia∏ania mog∏aby równie˝ utrudniaç  obecnoÊç w gronie pedagogicznym osób
uzale˝nionych lub z powa˝nymi problemami psychologicznymi. Zasi´g oddzia∏ywaƒ takich
osób zale˝y od ich pozycji w strukturze formalnej i/lub nieformalnej kadry pedagogicznej.
Dosyç oczywiste jest, ˝e jeÊli osoby wy˝ej postawione w tej hierarchii (prze∏o˝eni) nie radzà
sobie z osobistymi problemami, to wprowadzajà wi´cej psychologicznej dezorientacji 
i wydajà wi´cej sprzecznych decyzji ni˝ szeregowi cz∏onkowie. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Rzadko poruszany jest w gronie nauczycielskim problem ró˝nego rodzaju nieformalnych
zale˝noÊci poszczególnych osób, czy to wewnàtrzszkolnych czy Êrodowiskowych.
Takie zale˝noÊci nie muszà byç przeszkodà nie do pokonania w porozumiewaniu si´
nauczycieli w wa˝nych dla szko∏y sprawach. Konieczne jest jednak ich otwarte
okreÊlenie i nazwanie, a wtedy mogà si´ pojawiç satysfakcjonujàce wszystkich
rozwiàzania. 

2.2.2. Diagnoza dotychczasowych sposobów reagowania 
na agresj´ i przemoc

Drugim aspektem diagnozy sytuacji wewn´trznej szko∏y sà dotychczasowe praktyki
radzenia sobie z agresjà i przemocà wÊród uczniów, a wi´c zarówno istniejàce 
formalnie przepisy, regulaminy i procedury, jak i nieformalne, lecz przyj´te i stosowane
sposoby dzia∏ania i reagowania. Nale˝a∏oby wi´c odpowiedzieç na nast´pujàce
przyk∏adowe pytania:

•W jakich dokumentach szkolnych znajdujà si´ zapisy majàce zwiàzek 
z problematykà agresji i przemocy w szkole, czego dotyczà i jaka jest ich treÊç?

•Czy dokumenty te sà dost´pne (czy wszyscy nauczyciele mogà w ka˝dej chwili 
do nich si´gnàç)?

•Czy nauczyciele znajà treÊç tych zapisów?
•Czy je rozumiejà?
•Czy ten sposób rozumienia jest jednakowy dla wszystkich?
•Czy stosujà w praktyce te ustalenia?

Uzyskanie odpowiedzi na te pytania i ich analiza powinny byç wykorzystane przy
tworzeniu funkcjonalnego i skutecznego systemu dzia∏aƒ. JeÊli istniejàce zapisy sà niejasne,
ogólnikowe bàdê wewn´trznie sprzeczne, to nale˝a∏oby je zmieniç. Je˝eli nauczyciele
nie wiedzà (lub nie sà pewni), jak majà dzia∏aç, nie znajà obowiàzujàcych procedur 
– trzeba ich z nimi zapoznaç. Rewizji i krytycznej analizie powinno podlegaç równie˝ to,
czy stosowane sposoby reagowania i dzia∏ania nie sà szkodliwe i czy przypadkiem
praktyka nie odbiega znaczàco od teorii (np. jedna z zasad brzmi: „traktujemy si´ 
z szacunkiem”, ale w praktyce odmawia si´ prawa do takiego traktowania uczniom,
którzy drastycznie ∏amià normy, np. zachowujà si´ agresywnie wobec s∏abszych 
i m∏odszych dzieci). 

Rzetelne dokonanie opisanej powy˝ej diagnozy sytuacji szkolnej b´dzie mieç wi´ksze
szanse powodzenia, jeÊli odb´dzie si´ w specjalnie stworzonych warunkach, 
czyli w takich okolicznoÊciach, w których problemy te b´dà mog∏y zostaç 
konstruktywnie rozwiàzane albo przynajmniej skierowane na w∏aÊciwe tory. 
Najlepiej by∏oby zajmowaç si´ tym na warsztatach integracyjnych lub warsztatach
przygotowujàcych do wdro˝enia systemu. Pomoc odpowiednio przygotowanych 
psychologów zwi´ksza szans´ na sukces w rozwiàzaniu ewentualnych konfliktów
interpersonalnych w grupie.
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3. PRAKTYCZNE UMIEJETNOÂCI
REAGOWANIA I ROZWIÑZYWANIA
PROBLEMÓW

W obszarze zajmowania si´ problematykà agresji i przemocy kompetencje 
psychologiczne majà znaczenie zasadnicze, poczynajàc od rzetelnego rozumienia tych
zjawisk, a koƒczàc na umiej´tnoÊci kontaktów z ofiarami, sprawcami i Êwiadkami agresji 
i przemocy.

Pozostawanie w relacji psychologicznej z osobami zachowujàcymi si´ agresywnie i/lub
poddanymi procesowi przemocy wymaga wielu praktycznych umiej´tnoÊci. Z jednej strony
konieczne jest zaanga˝owanie osobiste przy jednoczesnym rozumieniu ca∏oÊci problemów,
szybki sprzeciw wobec destrukcyjnych zachowaƒ, a z drugiej – d∏ugofalowy wysi∏ek 
na rzecz ich trwa∏ej zmiany.

Podstawà skutecznej i fachowej interwencji w sytuacji agresji i przemocy jest 
odró˝nianie z∏oÊci, agresji, przemocy, rozumienie tych problemów i rozumienie 
ich wzajemnej zale˝noÊci. Wiedza ta umo˝liwia prawid∏owe zdiagnozowanie sytuacji 
i wybór odpowiednich sposobów post´powania. Aby jednak by∏y one skuteczne,
potrzebne sà praktyczne umiej´tnoÊci reagowania i odpowiedniego prowadzenia
rozmów. 

3.1. Jak reagowaç doraênie? 

Wiele trudnoÊci i nieporozumieƒ na temat sposobów rozwiàzywania w szkole 
problemów agresji i przemocy ma swoje êród∏o w braku wyraênego okreÊlenia zasad
doraênej reakcji na zachowania agresywne i oddzielenia reakcji doraênej od dzia∏aƒ 
d∏ugofalowych wobec ofiar i sprawców agresji. Nauczyciele cz´sto mówià, ˝e ka˝dy 
przypadek jest inny i dlatego w du˝ym stopniu kierujà si´ w swojej pracy intuicjà. Problem
polega na tym, ˝e w sprawie agresji i przemocy nie mo˝na polegaç wy∏àcznie na intuicji,
reagujàc, trzeba zachowaç pewne zasady i posiadaç okreÊlone umiej´tnoÊci. 

Doraêna reakcja na zachowania agresywne to reakcja najbardziej widoczna w szkole – ma
najcz´Êciej charakter szybkiej interwencji w obliczu wydarzeƒ, których nauczyciel jest
Êwiadkiem. Poniewa˝ te interwencje widzi wiele osób – na korytarzu, w szatni, na boisku
– sà one wa˝nym elementem szkolnego systemu reagowania, stanowiàc jego wizytówk´ 
i b´dàc zarazem modelem i wzorcem do naÊladowania dla uczniów. 

Dlatego szczególnie wa˝ne jest, aby taka interwencja mia∏a przemyÊlany charakter 
i podobny przebieg w wykonaniu ró˝nych osób i oparta by∏a na kilku podstawowych
zasadach:

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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1. Obserwuj i reaguj

Obserwuj uczniów, traktuj sytuacj´ na serio. Zwracaj uwag´ na niezrozumia∏e, dziwne
sytuacje i zachowania uczniów. Nie czekaj, a˝ niepokojàce zachowanie samo si´
skoƒczy – ∏atwiej jest zareagowaç we wczesnej fazie konfliktu, ni˝ wówczas, gdy
dojdzie do agresji fizycznej.

2. Bez agresji

Nieu˝ywanie agresji w odpowiedzi na zachowania agresywne jest podstawowà
zasadà interwencji. Nie jest to oczywiÊcie takie ∏atwe; uczniowie cz´sto prowokujà,
zachowujàc si´ wobec nauczycieli lekcewa˝àco lub wr´cz agresywnie.

Dlaczego nie warto w taki sposób reagowaç? Poniewa˝ agresja rodzi agresj´,
uczniowie, obserwujàc agresj´ nauczycieli wobec siebie, uczà si´, ˝e w∏adza i si∏a 
upowa˝niajà do takich zachowaƒ, zatem sami zachowujà si´ w ten sposób w sytuacjach,
gdy majà przewag´. Ponadto uczeƒ publicznie upokorzony czy zawstydzony przez 
nauczyciela mo˝e tym bardziej odreagowaç frustracj´ na s∏abszych lub m∏odszych kolegach.
Co jednak zrobiç, gdy uczniowie bijàc si´, nie reagujà na obecnoÊç doros∏ego i trzeba
ich rozdzieliç? Postaraj si´ rozdzieliç uczniów, nie u˝ywajàc si∏y fizycznej. Warto 
czasem u˝yç jakiegoÊ sygna∏u, który byç mo˝e spowoduje, ˝e och∏onà i zatrzymajà si´
na chwil´ – mo˝e to byç klaÊni´cie w d∏onie, gwizdek, zawo∏anie „Stop!” itp. Zdarza si´,
˝e w skrajnych przypadkach musimy u˝yç si∏y fizycznej, ale w razie koniecznoÊci u˝yj
jej tylko na tyle, na ile jest to potrzebne. U˝ycie si∏y nie oznacza jednak agresji 
– nawet wtedy  unikaj szarpania, Êciskania za rami´, poproÊ raczej o pomoc drugà osob´.

3. Bàdê stanowczy i zdecydowany 

Nieu˝ywanie przez doros∏ego agresji nie oznacza, ˝e ma on reagowaç w sposób
niepewny i nieporadny. StanowczoÊç i zdecydowanie pozwalajà zaznaczyç sprzeciw
wobec agresji i przekazujà uczniowi informacj´, ˝e na takie zachowania nie ma zgody.
Reaguj zdecydowanie, pewnie: podejdê do uczniów, patrz na nich, bàdê powa˝ny,
mów dobitnie i g∏oÊno, stanowczo. U˝ywaj krótkich poleceƒ: 

„DoÊç tego!”, „Zabraniam!”, „Stop!”, „¸amiecie zasady!”

4. Mów krótko i zrozumiale

Interweniujàc w przypadkach agresji, warto unikaç d∏ugiego moralizowania, 
t∏umaczenia i wyjaÊniania – choçby z tych powodów, ˝e do ucznia, który prze˝ywa
z∏oÊç, wÊciek∏oÊç i napi´cie, niewiele z tego dociera. Na d∏u˝szà rozmow´ b´dzie czas
póêniej. Celem doraênej interwencji jest przerwanie zachowania agresywnego 
i przekazanie uczniowi, ˝e na takie zachowania nie ma zgody. 
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Warto, aby przebieg doraênej interwencji wobec agresji by∏ w szkole uregulowany odr´bnà
procedurà, która dotyczy zarówno nauczycieli, jak i pozosta∏ego personelu szkolnego 
– wszyscy powinni wiedzieç, jak ma wyglàdaç taka reakcja i umieç zareagowaç w praktyce.

Etapy reakcji doraênej sà nast´pujàce:

1. Przerwij zachowanie agresywne – powiedz: „Stop!”, w razie potrzeby rozdziel.

2. Oceƒ sytuacj´ – mów o faktach, nie oceniaj: „bijesz go”, „to go boli”, „ona tego nie chce”.

3. Przypomnij zasady – „UmawialiÊmy si´, ˝e…”, „¸amiesz zasad´…”

4. Wyraê swoje zdanie – „Nie pozwalam na to w naszej klasie”, „Nie podoba mi si´, 
˝e to robisz”.

5. Zapowiedz konsekwencje i zrealizuj zapowiedê – „Powiadomi´ o tym wychowawc´”.

6. Pozostaƒ w kontakcie, a˝ sytuacja ulegnie deeskalacji.
Powiedz, czego oczekujesz lub co uczniowie majà teraz zrobiç: „Chcia∏abym, ˝ebyÊ przesta∏
go popychaç”, „Prosz´, ˝ebyÊ siedzia∏ tutaj do koƒca przerwy”. W razie potrzeby zadbaj 
o uniemo˝liwienie dalszego kontaktu mi´dzy uczniami. Upewnij si´, czy wykonali twoje
polecenie.

Doraêna reakcja na agresj´ tylko wtedy spe∏ni swojà rol´, gdy nie b´dzie jedynie gaszeniem
po˝aru, lecz fragmentem szerszego szkolnego systemu; wszyscy uczniowie b´dà wiedzieç, 
˝e odpowiednie osoby zostanà poinformowane, a zapowiedziane konsekwencje wyciàgni´te. 

Kiedy wystarczy reakcja doraêna?

Osoby, które doraênie reagujà na agresj´, majà cz´sto problemy z odró˝nieniem, czy
rzeczywiÊcie majà do czynienia z zachowaniem agresywnym, czy te˝ patrzà na przepychanki
i tzw. bójki na ˝arty, zw∏aszcza ˝e dzieci zapytane o to, co si´ dzieje, odpowiadajà 
z regu∏y: „My si´ tylko bawimy”. Problem ten dotyczy zw∏aszcza m∏odszych dzieci, 
u których – szczególnie u ch∏opców – agresja pe∏ni zwykle rol´ rozwojowà, a jej celem jest
wypróbowanie swojej si∏y i w∏asnych mo˝liwoÊci w rywalizacji z kolegami. Nie oznacza to,
˝e mamy pozwoliç na takie niebezpieczne zabawy. Warto na nie reagowaç, ale w takich
przypadkach reakcja mo˝e si´ ograniczyç jedynie do przerwania tego zachowania, 
bez koniecznoÊci wyciàgania konsekwencji czy powiadamiania innych osób. 

Jak jednak odró˝niç, czy zachowanie, które w∏aÊnie widzimy, jest takà zabawà czy te˝
aktem agresji wobec innego dziecka? Mogà w tym pomóc nast´pujàce wskazówki:

•bójka na ˝arty zazwyczaj nie gromadzi widzów, podczas gdy prawdziwe bójki odbywajà
si´ w obecnoÊci t∏umu kibiców;

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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•dzieci bioràce udzia∏ w bójkach i przepychankach dla zabawy cz´sto si´ Êmiejà,
ich twarze sà rozluênione, w przeciwieƒstwie do bójek na powa˝nie, którym
towarzyszà: napi´cie, wykrzywienie twarzy, p∏acz, zaciÊni´te pi´Êci itp.;

•w bójkach dla zabawy uczestniczy na ogó∏ wi´cej dzieci, które w dodatku
zmieniajà cz´sto rol´ i miejsca (kto ucieka, a kto goni, kto jest „na górze” – kto
„na dole” itp.);

•po zakoƒczeniu „zabawowych” bójek dzieci dalej bawià si´ ze sobà, nie obra˝ajà si´
i nie odchodzà od siebie;

•nie mamy wczeÊniejszej informacji, ˝e któreÊ z uczestniczàcych w tym zdarzeniu
dzieci uprzednio cz´sto zachowywa∏o si´ agresywnie. 

Gdy mamy wàtpliwoÊç, warto zawsze zapytaç dzieci. A jeÊli odpowiedzà: „My tylko
tak si´ bawimy”, mo˝na spytaç, na czym ta zabawa polega i oceniç, czy jest ona
rzeczywiÊcie zabawà (jeÊli dzieci sà zmieszane i trudno im na to pytanie odpowiedzieç,
mo˝na przypuszczaç, ˝e mamy jednak do czynienia z czymÊ powa˝niejszym). 

Jak przerwaç? Warto powiedzieç dzieciom: „Ta zabawa jest niebezpieczna, mo˝ecie
sobie zrobiç krzywd´”. Mo˝na te˝ krótko wyjaÊniç, na czym polega niebezpieczeƒstwo
– unikajmy jednak d∏ugich przemów, moralizowania, a zw∏aszcza straszenia. Czasem
jest mo˝liwe zaproponowanie dzieciom innej formy si∏owej rywalizacji: si∏owania si´ 
na r´k´ czy wspomnianej walki za pomocà papierowych albo styropianowych maczug
lub przeciàgania liny. 

3.2. Jak post´powaç d∏ugofalowo? 

Post´powanie d∏ugofalowe w du˝ym stopniu zale˝y od w∏aÊciwego rozpoznania,
z jakà sytuacjà mieliÊmy do czynienia, reagujàc doraênie – czy jest to konflikt mi´dzy
równorz´dnymi partnerami, który zakoƒczy∏ si´ agresywnie, czy te˝ na przyk∏ad trwajàcy
d∏ugo proces przemocy. W tym miejscu raz jeszcze chcemy podkreÊliç, jak istotne jest
posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy i rozumienie tych zjawisk oraz wymiana 
i analiza informacji w gronie pedagogicznym. Dzia∏ania, które b´dà w∏aÊciwe wobec
jednych problemów, w przypadku innych nie odniosà oczekiwanego skutku lub wr´cz
sytuacj´ pogorszà. 

Mediacje jako szczególny rodzaj dzia∏aƒ d∏ugofalowych
Mediacja jest szczególnym rodzajem post´powania, poniewa˝ nie operuje w zasadzie
poj´ciami „sprawca” i „ofiara”, zajmujàc si´ stronami konfliktu jako równorz´dnymi
partnerami w dochodzeniu do porozumienia. Z tego wzgl´du jest bardzo odpowiednia
w sytuacjach konfliktów po∏àczonych z incydentalnymi aktami agresji, w których
uczestniczà strony o zbli˝onych mo˝liwoÊciach. 

Osobie interweniujàcej – nauczycielowi – cz´sto trudno jest w takich sytuacjach
odpowiednio oceniç sytuacj´ i z pe∏nym przekonaniem wydaç sprawiedliwy werdykt 
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równie˝ dlatego, ˝e strony konfliktu najcz´Êciej w zupe∏nie inny sposób pami´tajà 
i przedstawiajà jego przebieg. Tym problemom mo˝e zapobiec mediacja. 

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie si´ stron w konflikcie w obecnoÊci
bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Ma ona na celu dojÊcie do ugody 
satysfakcjonujàcej obie strony konfliktu. Mediatorami w szko∏ach mogà byç nauczyciele lub
uczniowie – i jedni, i drudzy po ukoƒczeniu specjalnego szkolenia. 

Mediacja daje szerokie pole do dzia∏ania i w praktyce szkolnej mo˝na jà wykorzystywaç 
na dwa sposoby:

•jako doraêny sposób reagowania na zaistnia∏e problemy, pozwalajàcy na ich szybkie
wyjaÊnienie, zrozumienie przyczyn i wypracowanie post´powania, które b´dzie 
im przeciwdzia∏aç w przysz∏oÊci;

• jako pewnà procedur´ mediacyjnà – form´ rozmowy dotyczàcà trudnych i spornych
kwestii, wymagajàcà wi´cej czasu i wysi∏ku od jej uczestników.

Umiej´tnoÊç doraênego stosowania technik mediacyjnych to dla nauczyciela jedno 
z podstawowych narz´dzi pracy z uczniami, s∏u˝àce mi´dzy innymi usprawnianiu komunikacji,
pozwalajàce na bie˝àco rozwiàzywaç sytuacje konfliktowe. Ponadto mediacja uczy dzieci, 
˝e istnieje taki sposób rozwiàzywania problemów, jako alternatywa dla agresji, i mo˝e on
przynosiç wymierne korzyÊci. Aby do tego dosz∏o, warto w systemie szkolnym promowaç
ten w∏aÊnie sposób rozwiàzywania konfliktów. Jednym s∏owem: uczniowie, którzy zdecydujà
si´ rozwiàzaç agresywny konflikt mi´dzy sobà na drodze mediacji, dojdà nast´pnie 
do porozumienia i ustalà propozycje rekompensaty za doznane szkody, powinni byç przez
szkolny system w jakiÊ sposób wzmacniani (na przyk∏ad brakiem kary za swoje zachowanie). 
Mediacja jest te˝ najkrótszym spoÊród dzia∏aƒ d∏ugofalowych, a poniewa˝ podstawowà jej
zasadà jest dobrowolnoÊç, to ka˝da ze stron (równie˝ mediator) ma mo˝liwoÊç 
przerwania mediacji, je˝eli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie
b´dzie mia∏a ch´ci na dalszy w niej udzia∏. Z tego wzgl´du mediacja w opisanych sytuacjach
powinna byç pierwszà metodà z wyboru, poniewa˝ w razie niepowodzenia nie wyklucza
mo˝liwoÊci zastosowania w nast´pnym kroku innych technik interwencji. 

Mediacja nie jest uniwersalnà technikà, która rozwià˝e wszystkie problemy zwiàzane 
z agresjà i przemocà. Szczególnie bowiem w sytuacjach przemocy stosowanie mediacji
mi´dzy stronami nie jest dobrym rozwiàzaniem. Mamy bowiem do czynienia ze znaczàcà
przewagà si∏y ze strony sprawcy i w tej sytuacji po pierwsze faktycznie niemo˝liwa jest 
rozmowa, w której obie osoby wyst´pujà z równorz´dnych pozycji, po drugie zaÊ rozmowa
ta prawdopodobnie by∏aby dla ofiary êród∏em tzw. wtórnego zranienia.

3.3. Komu i jak pomagaç?

Gdy analizujemy uczucia i potrzeby ofiar, sprawców i Êwiadków agresji i przemocy szkolnej
okazuje si´, ˝e wszyscy oni prze˝ywajà silne, trudne emocje, majà niezaspokojone wa˝ne
potrzeby i w zwiàzku z tym wszyscy potrzebujà pomocy – oczywiÊcie w∏aÊciwej dla siebie. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Post´powanie wobec ofiary agresji i przemocy

Post´powanie wobec dzieci, które sta∏y si´ jednorazowymi obiektami agresywnych
zachowaƒ, b´dzie oczywiÊcie zasadniczo ró˝ne od dzia∏aƒ, które nale˝y podjàç wobec
ofiar przemocy rówieÊniczej. Jak ju˝ wspomnieliÊmy, agresja jako incydentalne
zachowanie nie musi powodowaç znaczàcych szkód psychicznych, mo˝e natomiast 
w pewnych okolicznoÊciach eskalowaç i przeradzaç si´ w proces przemocy, który zawsze
skutkuje dla jej ofiar powa˝nymi konsekwencjami psychologicznymi i spo∏ecznymi.

Dziecko, które sta∏o si´ ofiarà agresji, mo˝e potrzebowaç pomocy w wi´kszym lub
mniejszym zakresie. Ofiara z pewnoÊcià zawsze potrzebuje odzyskaç swoje terytorium,
trzeba wi´c spowodowaç wycofanie si´ agresora (ma przestaç szarpaç, oddaç to, 
co zabra∏ itp.), potrzebuje naprawienia szkody i zadbania o nienaruszalnoÊç granic 
na przysz∏oÊç, czasem potrzebuje te˝ odreagowania trudnych emocji przez
opowiedzenie komuÊ o tym, co jà spotka∏o. 

Zawsze potrzebne jest powstrzymanie agresora, czasem wystarczy oprócz tego 
zainteresowanie si´ ofiarà oraz wyra˝enie wspó∏czucia i zrozumienia dla niej:
„Wyobra˝am sobie, ˝e to jest dla ciebie bardzo przykre” albo wyra˝enie swojego 
zdania na temat zachowania agresora: „To nie w porzàdku, ˝e tak robisz”.

W przypadku dzieci, które sta∏y si´ ofiarami przemocy, sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Ofiary przemocy prze˝ywajà wiele zmiennych uczuç – l´k, rozpacz, wstyd, bezradnoÊç,
ale tak˝e z∏oÊç i wÊciek∏oÊç. Sytuacje, które by∏y ich udzia∏em, sprawiajà, ˝e tracà 
zaufanie do otoczenia, obwiniajà siebie, a ich poczucie w∏asnej wartoÊci 
dramatycznie si´ obni˝a. Potrzebujà przede wszystkim odreagowania swoich 
trudnych emocji, wsparcia, akceptacji i zrozumienia ze strony doros∏ych oraz swoich
rówieÊników. Ich poczucie w∏asnej wartoÊci wymaga odbudowania, potrzebujà te˝
zwykle nauczenia si´ takich umiej´tnoÊci w kontaktach z innymi, które pomogà 
im poradziç sobie z sytuacjami dokuczania czy ataku z ich strony. 

W indywidualnej rozmowie z ofiarà przemocy:
•pozwól uczniowi opowiedzieç o tym, co go spotka∏o;
•nie oceniaj, oka˝ zrozumienie dla jego uczuç i zachowaƒ;
•doceƒ dotychczasowe sposoby radzenia sobie;
•poinformuj o dzia∏aniach, jakie zamierzasz podjàç;
•ustalcie wspólnie, jakie b´dà dalsze kroki rozwiàzania problemu.

Indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy nie sà dla nauczyciela ∏atwe; dzieci 
nie zawsze chcà opowiadaç o tym, co je spotka∏o. Musimy wi´c pami´taç, ˝e taka
rozmowa jest ofierze niezb´dna i stanowi dla niej pierwszà i podstawowà pomoc. 
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Dzieci, które sà ofiarami przemocy, potrzebujà na nowo odnaleêç si´ w grupie. W tym celu:
•rozpoznaj sytuacj´ w klasie, sprawdê, czy mo˝esz liczyç choçby na grupk´ osób, które

ci w tym pomogà (powinny to byç dzieci, które odgrywajà w klasie pozytywna rol´ 
i stworzà bezpiecznà grup´ dla pokrzywdzonego dziecka);

•jeÊli brak takich dzieci, mo˝esz poszukaç dla dziecka b´dàcego ofiarà przemocy 
atrakcyjnej grupy poza klasà (np. ko∏o zainteresowaƒ);

•stwórz sytuacj´, w której dzieci te mogà wspó∏pracowaç w realizacji jakiegoÊ zadania
(najlepiej, aby by∏o ono interesujàce i mog∏o zakoƒczyç si´ sukcesem);

•po zakoƒczeniu wspólnej pracy pozwól dzieciom przedstawiç innym jej efekty, 
doceniajàc je.

Post´powanie wobec agresorów i sprawców przemocy rówieÊniczej

Sprawcami zachowaƒ agresywnych b´dà czasem uczniowie, którzy u˝yli agresji w sposób
incydentalny (niekiedy te˝ tacy, którzy weszli w te role na d∏u˝ej), ale nie sà uwik∏ani 
w trwajàcy d∏u˝ej proces przeÊladowania jakiejÊ osoby lub grupy osób, dlatego te˝ takich
uczniów b´dziemy dla odró˝nienia nazywaç agresorami. 

Post´powanie wobec agresorów i sprawców przemocy zaczyna si´ przede wszystkim 
od powstrzymania ich agresywnych zachowaƒ. Nauczyciel powinien takiemu uczniowi
zdecydowanie i jasno powiedzieç: „Nie wolno ci tego robiç, ja na to nie pozwalam”. 
W przypadkach incydentalnych aktów agresji mo˝e to wystarczyç – oczywiÊcie w po∏àczeniu
z wzi´ciem przez agresora odpowiedzialnoÊci za swoje zachowanie i naprawieniem 
ewentualnych szkód. 

Gdy nauczyciel uzna, ˝e potrzebna jest rozmowa interwencyjna z agresorem
– np. gdy uczeƒ nie zdaje sobie sprawy, ˝e zachowa∏ si´ agresywnie i nie bierze za to
odpowiedzialnoÊci lub w sytuacjach, kiedy agresywne zachowania powtarzajà si´ cz´Êciej 
– to przeprowadzajàc jà, powinien pami´taç, aby:

•powstrzymaç si´ od obwiniania, zawstydzania, gro˝enia i pot´piania w trakcie ca∏ej
rozmowy;

•wyjaÊniajàc mu powody, mówiç o faktach, konkretnych zachowaniach – nie uogólniaç;
•pozwoliç mu opowiedzieç o swojej sytuacji;
•powiedzieç mu, jakie z∏ama∏ normy i zasady oraz kto i jakà szkod´ poniós∏ w zwiàzku

z jego zachowaniem;
•powiedzieç, jakie poniesie konsekwencje (powinny byç one powiàzane z tym, 

co zrobi∏ i zmierzaç w kierunku naprawienia wyrzàdzonej szkody lub krzywdy; sposób,
w jaki to zrobi, mo˝e byç ustalony wspólnie z pokrzywdzonym);

•powiedzieç o dalszych krokach, jakie zamierza podjàç;
•podpisaç ewentualnie ze sprawcà pisemny kontrakt okreÊlajàcy jego zobowiàzania

oraz  konsekwencje, jakie poniesie w przypadku niedotrzymania zawartej umowy;
•umówiç si´ z nim na nast´pne spotkanie w celu skontrolowania przestrzegania

zawartych umów. 

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Rozmowy z takimi uczniami nie sà ∏atwe dla nauczyciela, mogà jednak pe∏niç wa˝nà
rol´ w procesie zmiany zachowaƒ agresorów. 

W d∏ugofalowym post´powaniu z agresorem warto pami´taç, ˝e potrzebuje 
on akceptacji ze strony grupy rówieÊniczej i doros∏ych, mo˝liwoÊci wykazania si´,
osiàgni´cia sukcesu, a tak˝e zdobycia umiej´tnoÊci kontrolowania swoich emocji oraz
radzenia sobie ze z∏oÊcià i frustracjà, którà cz´sto prze˝ywa. Wa˝ne, aby nauczy∏ si´
umiej´tnoÊci spo∏ecznych, empatii i zdobywania sympatii w grupie bez zachowaƒ
agresywnych. W pracy ze sprawcà przemocy warto dà˝yç do uÊwiadomienia sobie
przez niego norm, zasad oraz wartoÊci. Inne formy d∏ugofalowego post´powania 
w stosunku do sprawców agresji i przemocy to: 

•grupy edukacyjne dla sprawców agresji i przemocy (edukacja w zakresie 
zrozumienia problemu agresji i przemocy);

•grupy terapeutyczne dla sprawców (uczenie innego sposobu zaspokajania
potrzeb, empatii, kontroli wyra˝ania emocji, klaryfikowania systemu wartoÊci);

•w∏àczanie sprawców przemocy w dzia∏ania dla ograniczania przemocy. 

Dzia∏ania wobec Êwiadków

W d∏ugofalowych dzia∏aniach – zw∏aszcza w sytuacji przemocy – nie wolno zapominaç
o Êwiadkach. Ich skomplikowana sytuacja psychologiczna zosta∏a ju˝ wczeÊniej
omówiona. Chcemy przypomnieç tylko, ˝e prze˝ywajà oni wiele wàtpliwoÊci 
i sprzecznych emocji i równie˝ oni potrzebujà ze strony doros∏ych pomocy, wsparcia 
i poczucia bezpieczeƒstwa. Ponadto to oni mogà byç dla nauczycieli potencjalnymi
sprzymierzeƒcami w radzeniu sobie z problemami agresji i przemocy w szkole, pod
warunkiem, ˝e zostanà odpowiednio potraktowani. 

Âwiadek – zw∏aszcza Êwiadek przemocy – musi przede wszystkim odreagowaç 
i uporzàdkowaç swoje trudne emocje zwiàzane z tymi sytuacjami. Potrzebuje te˝
uporzàdkowania lub zdobycia wiedzy na temat zjawisk agresji i przemocy, tak aby
móg∏ lepiej zrozumieç sytuacj´, w której bierze udzia∏ i swoje zachowanie.

Aby pomóc Êwiadkom przemocy :
•pozwól im wyraziç swoje uczucia i opinie;
•nie obwiniaj ich o to, ˝e nie pomogli ofierze;
•porozmawiaj z nimi na temat zjawisk agresji i przemocy;
•przypomnij obowiàzujàce w przypadku przemocy normy i zasady reagowania 

lub – jeÊli takich nie by∏o – wspólnie je ustalcie;
•ustalcie wspólnie  dalsze dzia∏ania i zasady wspó∏pracy w podobnych sprawach.

Rozmowy z rodzicami ofiar i sprawców agresji i przemocy

Rodzice dzieci, które sta∏y si´ ofiarami agresji i przemocy, prze˝ywajà wiele, cz´sto
sprzecznych, uczuç i emocji: przykroÊç, z∏oÊç na sprawc´, pretensje do szko∏y i nauczycieli,
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którzy wed∏ug nich nie zapobiegli temu, co si´ sta∏o, l´k przed powtórzeniem si´ podobnych
wydarzeƒ, a cz´sto równie˝ ˝al i pretensje do w∏asnego dziecka, które nie potrafi∏o poradziç
sobie z przeÊladowaniem czy dokuczaniem. Z tego wzgl´du zazwyczaj nie sà w stanie ani
pomóc swojemu dziecku, ani te˝ podjàç innych racjonalnych dzia∏aƒ. 

Rozmowy z rodzicami w takich sytuacjach prowadzone sà zawsze, warto jednak, by nie
by∏y one dla szko∏y tylko formalnoÊcià, a ich przebieg zapewnia∏  pomoc i wsparcie (czasem
potrzeba na to kilku spotkaƒ). By tak si´ sta∏o,  w rozmowie z rodzicami przeÊladowanego
ucznia:

•poinformuj ich o tym, co si´ wydarzy∏o;
•doceƒ fakt, ˝e przyszli porozmawiaç na ten temat;
•pozwól im wyraziç swoje uczucia; spróbuj je zrozumieç, choçby by∏y bardzo trudne

(np. ˝al i pretensje do szko∏y, nauczycieli);
•nie obwiniaj ich (o brak dzia∏ania, o to, ˝e za póêno zg∏aszajà spraw´ itp.);
•poinformuj o obowiàzujàcych w szkole procedurach w takiej sytuacji;
•zaproponuj rozwiàzania i uzgodnij z nimi dzia∏ania, jakie zamierzasz podjàç;
•udziel informacji, gdzie mogà uzyskaç specjalistycznà pomoc dla siebie i dla swojego

dziecka. 

Rozmowy z rodzicami agresorów prowadzone sà bardzo cz´sto, choçby z tego wzgl´du,
˝e szko∏a jest zobowiàzana informowaç rodziców o negatywnych zachowaniach ich dzieci.
Problem jednak w tym, w jaki sposób prowadzona b´dzie taka rozmowa. Rodzic dziecka,
które zachowa∏o si´ agresywnie, jest sfrustrowany i zdenerwowany, trudno mu uwierzyç 
w to, co si´ sta∏o (stàd cz´sto zaprzecza lub obwinia innych bàdê szko∏´), zazwyczaj 
ma te˝ poczucie winy, ˝e nie sprawdzi∏ si´ jako ojciec/matka. Ponadto nale˝y pami´taç, 
˝e agresorzy szkolni to cz´sto dzieci z rodzin, w których jest przemoc, dlatego te˝ 
rozmawiajàc z ich rodzicami b´dziemy mieç cz´sto do czynienia albo ze sprawcami
przemocy domowej, albo te˝ z jej ofiarami, które same potrzebujà pomocy. Stàd rozmowa
taka stawia przed prowadzàcym jà nauczycielem bardzo wysokie wymagania i warto do jej
przeprowadzenia si´ przygotowaç – nabraç dystansu, w razie potrzeby skonsultowaç si´
wczeÊniej z innà osobà, wiedzieç dok∏adnie, co chcemy przekazaç, byç te˝ zaopatrzonym 
w niezb´dne informacje, np. na temat mo˝liwych form pomocy dziecku lub rodzinie
oraz miejsc, w których mo˝na t´ pomoc uzyskaç. 

W rozmowie z rodzicami sprawcy agresji i przemocy powinna znaleêç si´:

1. Informacja, dlaczego zaproszono ich na rozmow´.

2. Wymiana informacji o sytuacji dziecka.

3. Ustalenie dalszego post´powania jako podstawy do wspólnego sformu∏owania
propozycji kontraktu dla dziecka:

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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•Jakie cele sobie stawiacie (np. ma przestaç przezywaç kolegów, ma zaprzestaç
wymuszania pieni´dzy)?

•Jakie przywileje i na jaki czas  traci dziecko w zwiàzku z tym, co robi∏o w domu
i w szkole (np. w domu – nie mo˝e spotykaç si´ z kolegami po lekcjach, w szkole
– nie bierze udzia∏u w wycieczkach)?

•Jakie zachowania b´dà podlega∏y kontroli w domu i w szkole (np. w domu –
okreÊlone pory powrotu do domu, w szkole – obecnoÊç na lekcjach, spóênienia)?

•Jakich szczególnych zasad zachowania ma przestrzegaç (np. w domu – wraca 
o ustalonej godzinie, w szkole – nie opuszcza lekcji)?

•Jakie konsekwencje poniesie w przypadku z∏amania ustalonych zasad i umów?
•Jakie b´dà zasady wspó∏pracy rodziców i szko∏y (np. rodzice uprzedzajà

wychowawc´, kiedy dziecko b´dzie nieobecne, wychowawca jak najszybciej 
informuje rodziców o nieobecnoÊci dziecka na lekcji, raz w tygodniu spotykamy si´
i rozmawiamy, jak nam idzie)?
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4. SZKOLNY SYSTEM
PRZECIWDZIA¸ANIA AGRESJI 
I PRZEMOCY – PRZYGOTOWANIE,
OPIS I WDRA˚ANIE

Kolejny krok to zaprojektowanie i opracowanie dzia∏aƒ szkolnych zwiàzanych 
z rozwiàzywaniem problemów agresji i przemocy, czyli – opisanie systemu. 

Na wst´pie nale˝y zaznaczyç, ˝e w wi´kszoÊci szkó∏ pewne zapisy ju˝ istniejà: szko∏y
zobowiàzane sà zresztà do ich sformu∏owania przepisami zewn´trznymi (np. uregulowania
zawarte w podstawie programowej1 czy obligatoryjne wprowadzenie do szkó∏ wszystkich
typów programów profilaktyki problemów dzieci i m∏odzie˝y, zawierajàcych 
m.in. opracowane strategie dzia∏aƒ interwencyjnych, szczególnie dotyczàce zapobiegania
zachowaniom problemowym, w tym agresji i przemocy2). Zak∏adamy wi´c, ˝e wczeÊniejsze
dokonanie diagnozy dotychczasowych sposobów reagowania na agresj´ i przemoc oraz
istniejàcych w tym zakresie ustaleƒ formalnych pozwoli∏o nam zorientowaç si´, jakich
zapisów brakuje, a które z istniejàcych nale˝y zmieniç lub udoskonaliç.

System powinien obejmowaç wszystkie istotne dla danej placówki problemy i kwestie
zwiàzane z agresjà i przemocà, a poniewa˝ ka˝da szko∏a ma w∏asnà specyfik´ oraz 
zró˝nicowane potrzeby i mo˝liwoÊci, to równie˝ kszta∏t systemu – pomimo pewnych
wspólnych za∏o˝eƒ – b´dzie mia∏ w poszczególnych szko∏ach indywidualny charakter. 
Dlatego te˝ nie istniejà gotowe, jednakowe dla wszystkich szkó∏ rozwiàzania i schematy
post´powania, istniejà jednak pewne wspólne zasady, które pozwolà taki system zaprojektowaç.

Etapy pracy nad szkolnym systemem przeciwdzia∏ania agresji i przemocy sà nast´pujàce:

4.1. Przygotowanie i zaplanowanie dzia∏aƒ

Przygotowanie i zaplanowanie dzia∏aƒ prawdopodobnie zajmie oko∏o jednego semestru.
To czas na zebranie niezb´dnych materia∏ów, dokonanie diagnozy sytuacji szkolnej, 
wst´pnà edukacj´ wszystkich uczestników na temat agresji i przemocy (tak, aby osiàgnàç
pewien sposób wspólnego zrozumienia problemu), skontaktowanie si´ z osobami, 
które mogà byç pomocne (specjaliÊci spoza szko∏y lub przedstawiciele lokalnych s∏u˝b
spo∏ecznych), wst´pne opracowanie harmonogramu dalszych dzia∏aƒ.

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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1 Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ 
(Dz.U. Nr 51, poz.458 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041).

2 Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó∏ (Dz.U. Nr 10, poz.96).



4.2. Opracowanie, sformu∏owanie i opisanie 
podstaw dzia∏ania systemu

Uwa˝amy, ˝e wszystkie istotne kwestie (np. normy i zasady, procedury, stosowane 
konsekwencje, zasady wspó∏pracy z rodzicami i uczniami, sposób wymiany informacji
na temat agresywnych zachowaƒ uczniów, formy dalszej edukacji i pomocy dla wszystkich
uczestników) powinny zostaç zawarte w jednym dokumencie, niezale˝nie 
od tego, ˝e pojedyncze zapisy znajdowa∏y si´ – i byç mo˝e nadal b´dà si´ tam 
znajdowaç – w ró˝nych szkolnych dokumentach, np. w programie wychowawczym,
statucie szko∏y, szkolnym programie profilaktyki, ró˝nego rodzaju regulaminach. 

Szczegó∏owy sposób uporzàdkowania treÊci zawartych w tym dokumencie – cz´Êci,
rozdzia∏y itp. – mo˝e mieç ró˝ny charakter w poszczególnych szko∏ach. Poni˝ej krótko
omówimy najwa˝niejsze zagadnienia, które powinny si´ w nim znaleêç. 

•System norm i zasad obowiàzujàcych w szkole

Jednà z podstawowych metod radzenia sobie z agresjà w szkole jest stworzenie
przewidywalnego dla uczniów Êrodowiska wychowawczego, które okreÊla jasne
zasady, normy i regu∏y, a tak˝e konsekwencje w przypadku ich ∏amania. W sposób 
formalny normy i zasady szkolne okreÊla zazwyczaj statut szko∏y. Aby jednak
skutecznie rozwiàzywaç problemy agresji i przemocy w szkole, konieczne sà bardziej
szczegó∏owe umowy i  regulacje. Wi´kszoÊç szkó∏ posiada regulaminy szkolne, które
w pewnym stopniu spe∏niajà takà rol´. 

Aby te zasady by∏y u˝yteczne, warto zadbaç o ich jasne i precyzyjne brzmienie – niech
b´dà to raczej konkretne ustalenia na poziomie faktów i zachowaƒ, a nie ogólne
zasady (np. „zachowujemy si´ kulturalnie”).  SkutecznoÊç wypracowanego kodeksu
zale˝y jednak równie˝ od tego, czy b´dzie on na co dzieƒ obecny w ˝yciu szko∏y 
– umieszczony w widocznym miejscu, cz´sto przypominany i utrwalany – oraz od
tego, czy osoby pracujàce w szkole same b´dà go przestrzegaç. 

Oprócz zasad i kontraktów ogólnoszkolnych równie˝ na poziomie poszczególnych
klas warto ustaliç obowiàzujàce w nich umowy. Kontrakt klasowy mo˝e stanowiç
odpowiedê na specyficzne problemy istniejàce w klasie, mogà w nim byç równie˝
zawarte specyficzne sposoby komunikacji, konkretne konsekwencje. 

W grupie klasowej mo˝e dojÊç do bezpoÊredniej, osobistej umowy, co nie jest 
mo˝liwe na terenie ca∏ej szko∏y, gdzie najcz´Êciej obowiàzujà z góry podane regu∏y.
Ju˝ na etapie ustalania i umawiania si´ na normy klasowe uczniowie uczà si´ wielu
po˝ytecznych umiej´tnoÊci interpersonalnych – negocjowania, s∏uchania innych,
obrony w∏asnego zdania itp. Ustalanie i przestrzeganie norm klasowych ma g∏´bokie
konsekwencje psychologiczne, gdy˝ sprzyja ich internalizacji np. poprzez fakt, 
˝e uczniowie mogà doÊwiadczyç po˝ytku p∏ynàcego z kierowania si´ nimi w ˝yciu
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grupowym. Tym samym stajà si´ autentycznymi stra˝nikami tych norm, dlatego ˝e je
sprawdzili i widzà ich przydatnoÊç w ˝yciu klasy, a nie tylko dlatego, ˝e tak nakazujà przepisy. 

•System nagród i konsekwencji

Statut ka˝dej szko∏y zawiera zapisy dotyczàce nagród, kar i konsekwencji dla uczniów; sà one
fragmentem wewnàtrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania. Celowo
pos∏ugujemy si´ w tym opracowaniu wy∏àcznie terminem „konsekwencje”, poniewa˝:

Kara zak∏ada, ˝e osoba, która zostanie jej poddana, dozna przykroÊci lub nieprzyjemnoÊci.
Kary cz´sto nie sà zwiàzane z niew∏aÊciwym zachowaniem, sà przejawem si∏y, mogà
doraênie odstraszaç, lecz na d∏u˝szà met´ uczà unikania odpowiedzialnoÊci. Cz´sto
odbierane sà jako niesprawiedliwe, budzà poczucie krzywdy i ch´ç odwetu.

Konsekwencje sà bezpoÊrednio zwiàzane z zachowaniem ucznia, uczà odpowiedzialnoÊci,
wskazujà i stymulujà w∏aÊciwe zachowania. To szczególnie warte podkreÊlenia, gdy mamy
do czynienia z dzieçmi i m∏odymi ludêmi, których chcemy przecie˝ wychowaç do ˝ycia bez
agresji i przemocy. 

W systemie szkolnym mo˝na wyró˝niç trzy typy konsekwencji:

a) Konsekwencje naturalne

Sà naturalnym, bezpoÊrednim skutkiem zachowania ucznia. Interwencja nauczyciela nie
jest tu potrzebna; mo˝e on jedynie pozwoliç uczniowi na ich doÊwiadczenie, ewentualnie
wskazaç na ich zwiàzek z niew∏aÊciwym zachowaniem („To naturalne, ˝e kolega, którego
uderzy∏eÊ, nie chce teraz z tobà rozmawiaç, byç mo˝e potrzebuje troch´ czasu, ˝eby ci
wybaczyç”. „Nie jest mo˝liwe, ˝ebyÊ teraz wszed∏ do sali gimnastycznej, poniewa˝ nie
pami´ta∏eÊ o przyniesieniu odpowiednich butów”). Koniecznym warunkiem ich
skutecznoÊci jest konsekwencja nauczycieli.

b) Konsekwencje logiczne

Sà ÊciÊle zwiàzane z sytuacjà lub zachowaniem, zapewniajà respektowanie praw, wzajemny
szacunek i poczucie sprawiedliwoÊci, a ich celem jest doÊwiadczenie przez ucznia
odpowiedzialnoÊci za to, co zrobi∏. Logiczne konsekwencje powinny zapewniaç wyrównanie
lub zminimalizowanie poniesionej przez innych krzywdy lub szkody; mogà te˝ zmierzaç 
w kierunku lepszego zrozumienia przez ucznia swojego zachowania i jego skutków. 

W odpowiednim ustaleniu logicznych konsekwencji mo˝e pomóc odpowiedê na pytania:

a) Jakie normy i zasady zosta∏y z∏amane?

b) Kto i jakà szkod´ lub jakiej dozna∏ krzywdy?

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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Konsekwencje logiczne mo˝na podzieliç na kilka typów:
•uznanie swojej odpowiedzialnoÊci – przeproszenie (nie mo˝e byç zdawkowe, 

nie jest to te˝ usprawiedliwianie si´);
•naprawienie szkody (g∏ównie w przypadku szkód materialnych i rzeczowych);
•zminimalizowanie skutków swojego zachowania (np. uczeƒ przepisuje lekcje

koledze, który ma z∏amanà r´k´ na skutek jego uderzenia);
•zadoÊçuczynienie (np. zrobienie czegoÊ na rzecz pokrzywdzonego, zrobienie

czegoÊ po˝ytecznego na rzecz szko∏y w przypadku zniszczenia sprz´tu szkolnego);
•odebranie przywilejów – najlepiej takich, które wià˝à si´ z niew∏aÊciwym

zachowaniem (np. uczeƒ, który cz´sto zachowuje si´ agresywnie na przerwie,
mo˝e mieç odebrany przywilej sp´dzania przerwy bez nadzoru);

•pog∏´bienie zrozumienia swojego zachowania i jego skutków (np. zapoznanie si´
z obowiàzujàcymi zasadami lub ich utrwalenie, ró˝nego rodzaju wypowiedzi
pisemne sk∏aniajàce do refleksji nad sytuacjà, przygotowanie gazetki, zaj´ç 
na godzin´ wychowawczà);

•skorzystanie przez ucznia z odpowiednich form edukacji lub pomocy (grupy
edukacyjne na temat problemu agresji, grupy socjoterapeutyczne, konsultacje 
ze specjalistami lub pomoc indywidualna).

c) Konsekwencje regulaminowe

Wynikajà z ustalonych na poziomie szko∏y konsekwencji i procedur dyscyplinarnych
obowiàzujàcych w przypadku agresji i innych niew∏aÊciwych zachowaƒ i majà 
– w tradycyjnym rozumieniu – najwi´cej wspólnego z karami. 

Warto jednak pami´taç nie tylko o powstrzymywaniu zachowaƒ agresywnych, 
ale równie˝ o promowaniu zachowaƒ prospo∏ecznych, zwiàzanych z kontaktem 
z innymi ludêmi, a tak˝e z przestrzeganiem norm i regu∏ ˝ycia grupowego. Dzieci,
które same przestrzegajà obowiàzujàcych w szkole przepisów i ustaleƒ, powinny 
byç za to szanowane i doceniane. To budzi pozytywne uczucia wÊród cz∏onków 
szkolnej spo∏ecznoÊci i cz´sto jest bardziej skuteczne od pi´tnowania zachowaƒ
niew∏aÊciwych. 

Powstrzymywanie zachowaƒ agresywnych z koniecznoÊci jest formà konfrontacji 
i wywo∏uje napi´cia, dlatego tym bardziej wa˝ne jest promowanie i wzmacnianie
choçby drobnych pozytywnych zachowaƒ wspierajàcych innych.

•Procedury i zasady interwencji oraz post´powania nauczycieli 
w przypadkach agresji i przemocy 

Obowiàzujàce w szkole zasady i procedury reagowania muszà byç jasne, zrozumia∏e
dla wszystkich i – oczywiÊcie – zgodne z prawem. Pewne procedury szko∏a ma obowiàzek
posiadaç, np. zapis w statucie dotyczàcy reagowania na sytuacje agresji i przemocy, 
a tak˝e zapis dotyczàcy zakazu u˝ywania telefonów komórkowych do nagrywania
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innych osób bez ich zgody lub robienia im zdj´ç3, chocia˝ ich szczegó∏owà treÊç 
opracowuje i zatwierdza samodzielnie. Niektóre procedury post´powania i wspó∏pracy 
ze s∏u˝bami publicznymi zosta∏y na∏o˝one na szko∏´ obowiàzujàcymi aktami prawnymi, 
np. obowiàzek zawiadomienia policji we wszystkich stwierdzonych przypadkach przemocy
wobec dzieci4 czy sàdu – w przypadkach powzi´cia podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa 
z u˝yciem przemocy wobec cz∏onków rodziny5.  

Nie sposób okreÊliç dok∏adnie, jakie szczegó∏owe procedury b´dà w konkretnej 
szkole potrzebne. Z pewnoÊcià b´dzie to procedura doraênej reakcji na agresj´ oraz 
zasady i procedury reagowania d∏ugofalowego w przypadku agresji i przemocy. Cz´sto 
w konkretnej szkole potrzebne sà bardziej szczegó∏owe i specyficzne procedury,
np. reagowania nauczycieli w przypadku fali uczniowskiej. Warto równie˝ ustaliç
niezb´dne procedury reagowania dla personelu niepedagogicznego szko∏y. 

Istnienie w szkole okreÊlonych, wspólnych procedur reagowania i post´powania ma
znaczenie nie tylko jako uporzàdkowanie i ujednolicenie sposobów dzia∏aƒ. Ju˝ samo 
istnienie procedur (pod warunkiem, ˝e sà znane uczniom i rodzicom) cz´sto dzia∏a 
profilaktycznie, a w przypadku koniecznoÊci ich zastosowania nauczyciel spotyka si´ na
ogó∏ z mniejszym oporem uczniów i rodziców (ÊwiadomoÊç, ˝e to, co robi, to „nic osobistego”,
po prostu takie sà w szkole procedury).

•Formy edukacji i pomocy dla wszystkich uczestników ˝ycia szkolnego 
– nauczycieli, uczniów i rodziców

WspomnieliÊmy ju˝, ˝e dzia∏ania systemowe majà obejmowaç ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà 
– nauczycieli, rodziców i uczniów. Ka˝da z tych grup powinna uczestniczyç w zaj´ciach
edukacyjnych na temat agresji i przemocy, a osoby, które potrzebujà pomocy, powinny
mieç mo˝liwoÊç jej otrzymania. Trzeba wi´c przewidzieç, zaplanowaç i krótko opisaç, jakie
formy edukacji na ten temat przewiduje si´ w szkole. I znów – takie zapisy i formy dzia∏aƒ 
prawdopodobnie w szkole ju˝ istniejà, zw∏aszcza dotyczàce edukacji profilaktycznej dla
uczniów (np. w szkolnym programie profilaktyki) czy te˝ wewnàtrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli; mo˝e to byç okazja, aby je przeanalizowaç, uaktualniç lub zmieniç. 

a) nauczyciele

Chocia˝ szko∏y poszukujà przede wszystkim edukacji i pomocy  dla uczniów, z którymi sà
problemy, to jednak z punktu widzenia dzia∏aƒ systemowych najpierw nale˝y zajmowaç si´
tymi, którzy mogà pomóc innym – czyli nauczycielami.  

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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3 Rozporzàdzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu szko∏y podstawowej i gimnazjum.

4 Ustawa z 26 paêdziernika 1986 roku o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 
i Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. 
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917).

5 Mi´dzy innymi: Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
og∏oszona 20 wrzeÊnia 2005 r.



Podstawowym  zapleczem w tej dziedzinie dla pojedynczego nauczyciela mogà byç
takie formy wsparcia merytorycznego lub osobistego, jakie sà mo˝liwe na poziomie
danej szko∏y, na przyk∏ad:

•profesjonalne szkolenia na temat systemowego rozwiàzywania problemów
agresji i przemocy;

•szkolenia dotyczàce prowadzenia edukacji profilaktycznej wÊród uczniów;
•grupy wsparcia merytorycznego i emocjonalnego dla nauczycieli;
•zespo∏y nauczycieli do ró˝nych zadaƒ (zespo∏y wychowawcze lub zadaniowo-

-problemowe czy interwencyjne), które mogà s∏u˝yç wymianie informacji 
i doÊwiadczeƒ lub wypracowaç wspólny sposób dzia∏ania i post´powania 
w stosunku do uczniów;

•indywidualne konsultacje z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Wa˝ne jest, aby prowadzone dla nauczycieli szkolenia dotyczàce agresji i przemocy
by∏y praktycznymi warsztatami, a nie tylko teoretycznymi wyk∏adami. Ich skutecznoÊç
zale˝y równie˝ w ogromnym stopniu od tego, czy wszyscy nauczyciele (a tak˝e inni
pracownicy danej szko∏y) zostanà nimi obj´ci. 

b) uczniowie

Skoro edukacja na temat agresji i przemocy potrzebna jest nauczycielom, to tym
bardziej potrzebujà jej uczniowie. Podczas zaj´ç na ten temat mogà przede wszystkim
dowiedzieç si´, czym jest agresja i przemoc, poniewa˝ w∏aÊnie brak wiedzy utrudnia
rozpoznawanie problemów i reagowanie. Uczniowie mogà te˝ uÊwiadomiç sobie,
jakie skutki powoduje przemoc i nauczyç si´ lepszego rozumienia uczuç innych osób.
Mogà wreszcie çwiczyç wa˝ne umiej´tnoÊci psychologiczne i spo∏eczne, takie jak:
rozwiàzywanie konfliktów, kontrolowanie swojej z∏oÊci, obrona siebie i innych 
w sytuacji przemocy. 

Zaj´cia tego typu z pewnoÊcià mogà opracowaç i poprowadziç pedagodzy lub 
psycholodzy szkolni, ale wówczas b´dà to z koniecznoÊci zaj´cia pojedyncze 
dla poszczególnych klas, zamiast cyklicznych spotkaƒ dla wi´kszoÊci, tak wa˝nych 
w systemie edukacji. Najlepiej, jeÊli podobne zaj´cia prowadzi wychowawca klasy 
– wtedy zyskujà one dodatkowy walor wychowawczy i integrujàcy. 

Prowadzenie zaj´ç psychoedukacjnych wg sprawdzonych i skutecznych programów
przez przeszkolonych w tym kierunku nauczycieli zwi´ksza szans´ ich powodzenia, daje
te˝ mo˝liwoÊç integracji spo∏ecznoÊci szkolnej wokó∏ podobnych treÊci oraz wartoÊci.
Istniejà gotowe programy zaj´ç psychoedukacyjnych czy psychoprofilaktycznych, 
zawierajàce opracowane przez specjalistów scenariusze zaj´ç. Nauczyciele mogà wziàç
udzia∏ w odpowiednich szkoleniach, które przygotujà ich do prowadzenia takich zaj´ç.

Samodzielnie opracowywane scenariusze niewàtpliwie anga˝ujà w ich przygotowanie
nauczycieli uczàcych w  danej szkole, mogà mieç jednak bardzo ró˝nà zawartoÊç
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merytorycznà – zale˝nà od kompetencji autorów – a co za tym idzie, ich wartoÊç te˝ mo˝e
byç ró˝na. Zazwyczaj równie˝ skutecznoÊç takich autorskich scenariuszy nie jest
sprawdzana. Warto te˝ wspomnieç o z∏ej praktyce korzystania z materia∏ów
niewiadomego autorstwa i o niesprawdzonej wartoÊci merytorycznej. 

Oprócz edukacji profilaktycznej pojedynczy uczniowie – zw∏aszcza ofiary lub sprawcy przemocy
– potrzebujà  pomocy lub wsparcia. Zazwyczaj otrzymujà je w kontaktach indywidualnych 
z nauczycielem lub pedagogiem szkolnym, w niektórych szko∏ach mo˝liwe jest jednak 
zorganizowanie innych, systematycznych, grupowych form pomocy ofiarom lub sprawcom. 

Niektóre szko∏y mogà na swoim terenie zorganizowaç grupy dla ofiar przemocy, prowadzone
najcz´Êciej przez pedagoga lub psychologa. Ich zadaniem jest:

•stworzenie ofiarom przemocy mo˝liwoÊci wspó∏pracy i nawiàzywania kontaktów 
z rówieÊnikami;

•umo˝liwienie odreagowania i zrozumienia swoich uczuç;
•uczenie si´ umiej´tnoÊci zachowaƒ asertywnych – odmawiania, proszenia o pomoc,

obrony siebie, wyra˝ania w∏asnego zdania itp.;
•dowartoÊciowanie, odbudowanie poczucia w∏asnej wartoÊci.

Sprawca agresji i przemocy potrzebuje umiej´tnoÊci kontrolowania swoich zachowaƒ
oraz radzenia sobie ze z∏oÊcià i frustracjà, które cz´sto prze˝ywa. Istotne jest, aby nauczy∏ si´
umiej´tnoÊci spo∏ecznych, empatii i zdobywania sympatii w grupie bez zachowaƒ 
agresywnych. W pracy ze sprawcà przemocy warto te˝ dà˝yç do tego, by uÊwiadomi∏ sobie
obowiàzujàce normy, zasady oraz wartoÊci. 

Uczniowie, którzy cz´Êciej ni˝ inni zachowujà si´ agresywnie, potrzebujà cz´sto edukacji 
i pomocy w zakresie zrozumienia problemu agresji i przemocy, uÊwiadomienia sobie, w jaki
sposób  zachowania agresywne krzywdzà innych. Uczenie si´ tego rodzaju umiej´tnoÊci
psychologicznych i spo∏ecznych najskuteczniej przebiega w grupie, poniewa˝ dodatkowo
mo˝na wtedy wykorzystaç mechanizmy grupowe i zjawisko uczenia si´ od rówieÊników.  
Z tego wzgl´du ró˝nego rodzaju grupy psychoedukacyjne i psychokorekcyjne dla agresorów
i sprawców przemocy rówieÊniczej stanowià niezwykle wa˝nà form´ pomocy dla tych
uczniów i w miar´ mo˝liwoÊci warto w szkole przewidzieç utworzenie takich grup. 

b) rodzice

Dostarczanie rodzicom informacji na temat zjawisk agresji i przemocy jest równie˝ bardzo
istotne. Na terenie szko∏y ma ono ze zrozumia∏ych wzgl´dów inny charakter ni˝ edukacja
uczniów czy nauczycieli. Najcz´Êciej przybiera postaç ró˝nego rodzaju konsultacji,
wyk∏adów, pogadanek czy dyskusji, prowadzonych przez kompetentne osoby. Mo˝na
pomyÊleç równie˝ o innych formach – choçby organizowaniu grup edukacyjnych lub grup
wsparcia dla rodziców, opracowaniu ulotek informujàcych np. o sygna∏ach, na podstawie
których mo˝na rozpoznaç ofiary i sprawców przemocy lub zawierajàcych adresy i numery

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli
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telefonów instytucji, w których mogà uzyskaç oni specjalistycznà pomoc dla siebie lub
swoich dzieci. 

•Dodatkowe dzia∏ania edukacyjno-integrujàce dla ca∏ej spo∏ecznoÊci
szkolnej lub lokalnej – konferencje i inne akcje szkolne na temat
problemu agresji w szkole, przedstawienia, konkursy, festyny itp.

W szkolnym systemie rozwiàzywania problemów agresji i przemocy ró˝nego rodzaju dzia∏ania
akcyjne mogà odegraç wa˝nà rol´. Najcz´Êciej  majà one miejsce na forum szko∏y 
i w zwiàzku z tym sprzyjajà zaanga˝owaniu w nie poszczególnych klas, nauczycieli, uczniów
i rodziców. Ze wzgl´du na form´ przekazu, zazwyczaj plastycznà, literackà lub muzycznà,
mogà wywieraç du˝e wra˝enie i sprzyjaç bardziej emocjonalnemu odbiorowi. Stanowià 
te˝ wyraêny sposób zamanifestowania przez szko∏´ swojego stanowiska w tych sprawach.
Dlatego te˝ szko∏y cz´sto stosujà podobne formy dzia∏aƒ. Warto jednak pami´taç,
by nie zastàpi∏y one innych, bardziej systematycznych  oddzia∏ywaƒ.

Oprócz wymienionych najistotniejszych elementów nasz opis systemu mo˝e 
i powinien zawieraç równie˝ ustalenia dotyczàce:   

•sposobów gromadzenia i wymiany informacji na temat zachowaƒ agresywnych
uczniów;

•sposobów dokumentowania podejmowanych interwencji i dzia∏aƒ;
•zasad i sposobów wspó∏pracy ze Êrodowiskiem lokalnym;
•wa˝nych zmian i decyzji organizacyjnych (np. sposobu organizacji dnia szkolnego,

nadzoru nad uczniami);
•planu i harmonogramu wdra˝ania dzia∏aƒ.

Na zakoƒczenie chcemy podzieliç si´ jeszcze kilkoma praktycznymi wskazówkami 
co do najbardziej, w naszym przekonaniu, skutecznej metody ustalenia i sformu∏owania
wszystkich powy˝szych kwestii. 

Wewn´trzna polityka szko∏y wobec zjawiska przemocy jest skuteczna tylko wówczas,
kiedy stanowi wspólnà decyzj´ grona nauczycielskiego. Sytuacja, w której nad projektem
dzia∏aƒ pracuje tylko wàski zespó∏ nauczycieli (zazwyczaj wyznaczony przez dyrekcj´
szko∏y), a ostateczne decyzje podejmowane sà bez konsultacji z pozosta∏à cz´Êcià grona,
powoduje najcz´Êciej du˝y opór i pozorowanie dzia∏aƒ. Powstanie i wdro˝enie
skutecznego systemu przeciwdzia∏ajàcego przemocy wymaga w∏àczenia do niego
zarówno wszystkich nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych szko∏y. Nie
wszyscy b´dà zaanga˝owani w tym samym stopniu, jednak powinni znaç i akceptowaç
przygotowany projekt systemu oraz byç odpowiedzialni za jego wspó∏tworzenie. 

Poniewa˝, jak wielokrotnie wspominaliÊmy, podstawà do wspólnych dzia∏aƒ jest
podobne zrozumienie problemu, dobrà okazjà do zainicjowania zmiany mo˝e byç
wspólny udzia∏ grona pedagogicznego w szkoleniu na temat agresji i przemocy. 
Ju˝ w trakcie jego trwania zazwyczaj pojawia si´ wiele pytaƒ (a czasem równie˝
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odpowiedzi) dotyczàcych konkretnych rozwiàzaƒ. Warto te kwestie spisaç – rozwiàzania
b´dà stanowiç wa˝nà cz´Êç naszego systemu. Ponadto wszystkie osoby, które bra∏y
kiedykolwiek udzia∏ w dobrze prowadzonych zaj´ciach warsztatowych wiedzà, 
˝e dodatkowym ich efektem jest pojawienie si´ nowych pomys∏ów i ch´ci do dzia∏ania  
– na tej fali ∏atwiej jest podejmowaç nowe przedsi´wzi´cia. 

Nad wst´pnym szkicem systemu b´dzie pracowaç prawdopodobnie jakaÊ grupa
robocza – warto zadbaç o to, aby znalaz∏y si´ w niej osoby:

•zainteresowane takim dzia∏aniem (zamiast wyznaczonych przez dyrekcj´);
•reprezentujàce ró˝ne grupy nauczycieli (nauczanie zintegrowane, Êwietlica, 

tzw. nauczyciele przedmiotowi, wf., itd.);
•znaczàce dla systemu z punktu widzenia funkcji i roli pe∏nionej w szkole – na pewno

dyrektor lub jego zast´pca, pedagog lub psycholog szkolny (dyrektor nie musi
anga˝owaç si´ osobiÊcie w wi´kszoÊç dzia∏aƒ, jednak niezb´dne z jego strony jest
przekonanie co do potrzeby takich dzia∏aƒ oraz gotowoÊç do ich wspierania).

Sformu∏owanie wst´pnej wersji projektu systemu powinno byç poprzedzone konsultacjami
zespo∏u roboczego z ró˝nymi grupami osób uczestniczàcych w ˝yciu szkolnym: 
przedstawicielami rodziców (np. radà rodziców), uczniów (np. samorzàdem uczniowskim),
a tak˝e personelem niepedagogicznym; konsultacje te mogà mieç zarówno form´ ustnà,
jak i pisemnà. Warto równie˝ rozmawiaç na ten temat z pojedynczymi rodzicami 
lub uczniami, a tak˝e z ca∏ymi klasami podczas godzin wychowawczych. Wprawdzie to
nauczyciele decydujà o ostatecznym kszta∏cie dzia∏aƒ systemowych, bo to oni majà
najwi´cej kompetencji merytorycznych w tym zakresie, ale samo w∏àczenie innych osób 
do prac nad jego powstawaniem u∏atwia póêniejsze wprowadzenie zmian. 

Wst´pny projekt opisu systemu powinien trafiç do ponownej konsultacji – przede wszystkim
do wszystkich cz∏onków rady pedagogicznej, ale tak˝e do przedstawicieli pozosta∏ych
grup z proÊbà, aby zapoznali si´ z nim i do∏àczyli uwagi, koniecznie w formie pisemnej. 
Po ich analizie i ewentualnym uwzgl´dnieniu grupa robocza opracowuje ostatecznà 
wersj´ opisu systemu profilaktyki agresji i przemocy, który powinien byç nast´pnie 
formalnie zatwierdzony przez rad´ pedagogicznà. Pami´tajmy jednak o tym, ˝e dokument
ten jest przede wszystkim wewn´trznà umowà pomi´dzy pracownikami szko∏y. Podpisanie
go oznacza zobowiàzanie si´ poszczególnych osób do dotrzymania warunków umowy.

4.3. Og∏oszenie i wprowadzenie systemu

Kiedy mamy ju˝ szczegó∏owo zaplanowane i opisane wszystkie dzia∏ania, a rada 
pedagogiczna zatwierdzi∏a ostatecznà wersj´ zapisów, mo˝emy przejÊç do wprowadzenia
systemu w ˝ycie. Równie˝ to  warto szczegó∏owo zaplanowaç – dobrym momentem 
do og∏oszenia wprowadzenia szkolnego systemu mo˝e byç poczàtek roku szkolnego albo
te˝ poczàtek nowego semestru. Mo˝na wtedy zorganizowaç ogólne zebranie rodziców,
podczas którego dyrektor szko∏y uroczyÊcie og∏osi wprowadzenie systemu profilaktyki

„Szko∏a bez przemocy” Szkolny system przeciwdzia∏ania agresji i przemocy Poradnik dla nauczycieli

S
zk

o
ln

y 
sy

st
e
m

 p
rz

e
ci

w
d
zi

a
∏a

n
ia

 a
g
re

sj
i 
i 
p
rz

e
m

o
cy



agresji i przemocy. Na t´ okazj´ warto przygotowaç i odczytaç podczas zebrania
zwi´êle sformu∏owane stanowisko szko∏y wobec problemu (zawierajàce równie˝ 
podstawowe zasady dzia∏ania), które mo˝e stanowiç swoistà preambu∏´ do ca∏ego
dokumentu opisujàcego system. 

Nast´pnie nale˝a∏oby w bardziej szczegó∏owy sposób poinformowaç rodziców 
o procedurach i sposobach dzia∏aƒ; to zadanie dla wychowawców, którzy podczas
zebraƒ mogà równie˝ przedstawiç je rodzicom w formie pisemnej i prosiç 
o potwierdzenie podpisem, ˝e si´ z nimi zapoznali. 

Procedury powinni poznaç równie˝ uczniowie; warto te˝, aby by∏y one ogólnie
dost´pne, np. w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim. 

4.4. Monitorowanie i utrzymanie systemu
Dzia∏ania systemowe w zakresie profilaktyki agresji i przemocy sà d∏ugoterminowe. 
W wielu szko∏ach zapomina si´ o tym, ˝e samo og∏oszenie, choçby najlepszego,
systemu nie gwarantuje na zawsze jego trwa∏oÊci i skutecznoÊci. Aby dzia∏ania by∏y
skuteczne, muszà byç systematyczne, w zwiàzku  z tym nale˝y  stale przypominaç
uczniom, rodzicom i nauczycielom podstawowe zasady i za∏o˝enia oraz  obowiàzujàce
zasady i procedury. Nale˝y te˝ zapoznaç z nimi nowych uczniów, nauczycieli 
i rodziców. 

Przydatne jest powo∏anie zespo∏u osób, który obejmie merytoryczny nadzór nad 
przebiegiem wdra˝ania i przestrzegania ustalonych procedur; w poczàtkowym 
okresie wdra˝ania systemu przyda si´ czasem konsultant merytoryczny  spoza szko∏y
– np. kompetentny psycholog. 

Nie nale˝y zwlekaç z prowadzeniem spotkaƒ przeglàdowych i sprawdzajàcych.
Szczególnie na poczàtku wa˝ne jest dok∏adne sprawdzanie, czy system dzia∏a, a wi´c
jego monitorowanie i kontrolowanie. 

Szczególnie istotna jest kontrola zachowaƒ agresywnych. Aby mo˝na by∏o poddaç 
jà analizie, warto w poczàtkowym, przejÊciowym okresie: 

•rejestrowaç zachowania agresywne oraz sposoby reagowania i rozwiàzania problemu;
•przypominaç nauczycielom i cz∏onkom personelu, aby to robili;
•dbaç, by istotne informacje na temat uczniów i ich agresywnych zachowaƒ by∏y

dost´pne dla ca∏ego personelu.

Jakich zmian mo˝na si´ spodziewaç po wprowadzeniu systemu? W pierwszym, 
przejÊciowym okresie mo˝e niekiedy wzrosnàç liczba obserwowanych i zg∏aszanych
przypadków agresji i przemocy, nie oznacza to jednak, ˝e dzia∏ania nie przynoszà
oczekiwanych skutków. Wprost przeciwnie – Êwiadczy to raczej o tym, ˝e jesteÊmy
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bardziej wra˝liwi na takie sytuacje albo te˝, ˝e na tyle wzros∏o poczucie bezpieczeƒstwa
dzieci i rodziców, ˝e przypadki takie sà ujawniane. 

Nast´pujàce wskaêniki mogà Êwiadczyç o pozytywnych efektach wprowadzonych dzia∏aƒ:

Nauczyciele
•pe∏nià skutecznie dy˝ury;
•majà czas na rozmowy z uczniami, zwracajà uwag´ na uczniów, którzy majà problemy;
•traktujà uczniów ˝yczliwie i z szacunkiem;
•szybko reagujà na ka˝de zachowanie agresywne;
•reakcja jest zdecydowana, stanowcza, lecz nie agresywna;
•rozpoznajà przemoc i prowadzà w takich przypadkach w∏aÊciwe dzia∏ania;
•majà mi´dzy sobà dobre relacje i traktujà si´ z szacunkiem;
•konflikty w gronie pedagogicznym rozwiàzywane sà w sposób konstruktywny.

Uczniowie
•mówià nauczycielom o sytuacjach agresji i przemocy wobec innych lub siebie;
•cenià wspó∏prac´ i okazujà sobie akceptacj´;
•nie zdobywajà pozycji w klasie za pomocà zachowaƒ agresywnych;
•osobom zachowujàcym si´ agresywnie dajà do zrozumienia, ˝e te zachowania nie sà

przez nich akceptowane;
•czynnie reagujà na zachowania agresywne i stosowanie przemocy – mówià o nich

doros∏ym, sprzeciwiajà si´ wprost sprawcom, pomagajà ofiarom agresji i przemocy.

Rodzice
•natychmiast informujà szko∏´ w przypadku przypuszczeƒ, ˝e ich dziecko sta∏o si´ 

ofiarà przemocy lub stosuje przemoc wobec innych;
•wspó∏pracujà ze szko∏à w takich sytuacjach. 
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5. ZAPLECZE – CZYLI O WSPÓ¸PRACY 
ZE ÂRODOWISKIEM LOKALNYM

Ka˝de dzia∏anie systemowe zak∏ada korzystanie z zaplecza zewn´trznego. Z doÊwiadczeƒ
wielu szkó∏ wynika, ˝e zbyt d∏ugie wahanie przed zwróceniem si´ o pomoc z zewnàtrz
powodowa∏o eskalacj´ problemu, podczas gdy szybka interwencja cz´sto zapobiega∏a
powa˝niejszym k∏opotom. Ponadto korzystanie z takiej pomocy w niektórych 
dziedzinach jest po prostu konieczne, bo nie wszystkie dzia∏ania nale˝à do zadaƒ
szko∏y. Czasem konieczna jest wreszcie tego rodzaju interwencja, do jakiej pracownicy
szko∏y po prostu nie majà prawa i to przepisy prawne decydujà o tym, ˝e szko∏a
powinna w danej sytuacji zwróciç si´ do sàdu lub policji. 

Przepisy prawne decydujà o tym, w jakich sprawach dyrekcja szko∏y powinna zwróciç
si´ do sàdu lub policji. 

Z zaplecza zewn´trznego jednak korzystajà w istocie okreÊlone grupy osób – nauczyciele,
rodzice i uczniowie – stàd te˝ trudno szczegó∏owo okreÊliç, które instytucje 
w konkretnych sytuacjach b´dà pomocne. Mo˝e byç bowiem tak, ˝e ta sama 
instytucja b´dzie pe∏niç rol´ zaplecza dla wszystkich uczestników ˝ycia szko∏y albo te˝
w rzeczywistoÊci nie spe∏niaç jej w ogóle lub pe∏niç tylko pozornie. 

Problemem mo˝e te˝ byç w∏aÊciwe odró˝nienie przez nauczycieli i dyrekcj´ tego, 
co w obszarze rozwiàzywania problemów agresji i przemocy mo˝na jeszcze zrobiç 
na terenie szko∏y, od tego, do czego szko∏a zupe∏nie si´ nie nadaje ze wzgl´du 
na swojà specyfik´. W skrócie mo˝na powiedzieç, ˝e szko∏a jako placówka edukacyjna
i wychowawcza jest odpowiednim miejscem do prowadzenia edukacji na temat
zjawisk agresji i przemocy – zarówno dla dzieci, rodziców, jak i w∏asnych pracowników.
Powinna te˝ tworzyç zdrowe Êrodowisko wychowawcze przez dba∏oÊç o w∏aÊciwe
normy i zasady wspó∏˝ycia uczniów i nauczycieli na terenie szko∏y, nie nadaje si´ 
natomiast na miejsce do terapii – chyba ˝e pedagogicznej.

5.1. Znaczenie zaplecza w dzia∏aniach 
systemowych

Wspó∏praca z zewn´trznym Êrodowiskiem szko∏y nabiera znaczenia w sytuacjach, 
w których jej w∏asne zasoby nie wystarczajà do rozwiàzania jakiegoÊ problemu.
PodejÊcie systemowe zak∏ada bowiem, ˝e ˝yjemy w sieci systemów, które w zdrowym
spo∏ecznym organizmie sà zobowiàzane do wzajemnej wspó∏pracy i pomocy. 
Ponadto:

1. Dzia∏anie systemowe zak∏ada poradzenie sobie z bezradnoÊcià i bezsilnoÊcià 
w rozwiàzywaniu trudnych i z∏o˝onych problemów. 
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2. Dzia∏anie systemowe zak∏ada, ˝e we w∏asnym zakresie zrobimy wszystko co w naszej
mocy, ale je˝eli problem przekracza nasze mo˝liwoÊci – si´gniemy do zaplecza. 

W przypadku zajmowania si´ rozwiàzywaniem problemów agresji i przemocy  doÊwiadczenie
bezradnoÊci i bezsilnoÊci jest bardzo prawdopodobne, zw∏aszcza gdy mamy do czynienia
z  przemocà w szkole czy w domu. JednoczeÊnie tego rodzaju doÊwiadczenia zmniejszajà
nasze zdolnoÊci poradzenia sobie z tymi problemami. Zapewnienie sobie zaplecza jest wi´c
niezb´dnym elementem szkolnego systemu przeciwdzia∏ania agresji i przemocy. 

Jak ju˝ wspomnieliÊmy we wprowadzeniu, z formalnego punktu widzenia istnieje zaplecze
merytoryczne dla problemu agresji i przemocy w szkole i bioràc to pod uwag´, nie musimy
zaczynaç tworzenia systemu od budowania czy nawet szczegó∏owego jego rozpoznania.
Nie mo˝na jednak poprzestaç tylko na stwierdzeniu, ˝e zaplecze istnieje, ale trzeba te˝
sprawdziç jego rzeczywistà przydatnoÊç i ewentualnie domagaç si´ bardziej skutecznego
wsparcia dla rozwiàzywania tak wa˝nych problemów spo∏ecznych, jakimi sà agresja i przemoc.
W tej publikacji dokonamy jedynie podstawowego przeglàdu instytucji i organizacji, 
jednak skuteczny system opiera si´ na rzeczywistoÊci, wi´c ka˝da szko∏a musi poznaç stan
faktyczny w swoim Êrodowisku i ewentualnie podejmowaç kroki w celu zmiany sytuacji. 

Instytucje i osoby, które w sprawach agresji i przemocy mogà pomóc szkole, to m.in.:
w∏adze lokalne, szczególnie oÊwiatowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 
punkt lub oÊrodek interwencji kryzysowej, Êwietlica socjoterapeutyczna, sàd, policja i stra˝
miejska, pe∏nomocnik urz´du miasta lub gminy ds. profilaktyki i rozwiàzywania problemów
alkoholowych, kuratorzy sàdowi, pracownicy pomocy spo∏ecznej oraz ró˝ne organizacje
pozarzàdowe zajmujàce si´ problemami spo∏ecznymi. Te instytucje istniejà w bli˝szej 
lub dalszej odleg∏oÊci, chocia˝ czasem trzeba troch´ wysi∏ku, aby je zlokalizowaç. 

Kiedy ju˝ dysponujemy adresami tych instytucji, organizacji czy osób, pozostaje kilka 
problemów do rozwiàzania:

1. Kontakty osobiste i dobre relacje bardzo usprawniajà dzia∏ania. Warto poznaç
osoby, z którymi potem b´dziemy cz´sto rozmawiaç przez telefon w sprawie naszych
uczniów. Nawiàzywaniu takich kontaktów, a jednoczeÊnie dopracowywaniu si´ podobnego
rozumienia problemu agresji i przemocy s∏u˝à m.in. wspólne warsztaty dla przedstawicieli
ró˝nych instytucji dzia∏ajàcych na tym samym terenie, np. przedstawicieli szko∏y, opieki
spo∏ecznej, policji, sàdu.

2. Dok∏adna orientacja w rzeczywistych mo˝liwoÊciach instytucji, do której
zwracamy si´ o pomoc, zapobiega frustracji. Warto zorientowaç si´, czym ta instytucja
faktycznie si´ zajmuje i na co mo˝emy liczyç z jej strony. Mo˝e si´ okazaç na przyk∏ad, ˝e
wbrew naszym oczekiwaniom dzia∏anie, którego potrzebujemy, nie le˝y w mo˝liwoÊciach
danej instytucji ze wzgl´du na jej zadania lub te˝ sposób pracy zatrudnionych w niej osób.
Szko∏a ma niewielkà szans´, by z dnia na dzieƒ zmieniç dzia∏anie nieskutecznie pracujàcych
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instytucji, ale w d∏u˝szym czasie pewne problemy w lokalnej spo∏ecznoÊci mo˝na
nag∏aÊniaç, tworzàc przy okazji ró˝nego rodzaju lobby czy koalicje.

3. W sytuacjach kryzysowych nie dajmy si´ zwieÊç pokusie rezygnacji 
z zaplecza, gdy nasze wczeÊniejsze doÊwiadczenia sà negatywne („nie ma sensu do
nich si´ zwracaç, bo i tak niczego nie zrobià”). Je˝eli problem – przynajmniej w sensie
formalnym czy prawnym – dotyczy danej instytucji, to pomimo oporów nale˝y go tam
przekazaç. Wyr´czajàc instytucj´ od zajmowania si´ tym, do czego zosta∏a powo∏ana,
robimy jej przys∏ug´, a sobie stwarzamy na d∏u˝szà met´ coraz wi´cej problemów.

Si´gajmy do zaplecza tylko wtedy, kiedy sami nie dajemy sobie rady, w sprawach,
które przekraczajà nasze mo˝liwoÊci. W przypadku szkolnego systemu przeciwdzia∏ania
przemocy dotyczy to trzech grup osób, dla których powinniÊmy poszukiwaç zaplecza
i pomocy, opracowujàc i wdra˝ajàc ten system – nauczycieli, rodziców i uczniów. 
W naszym przekonaniu najwa˝niejsze jest dobre zaplecze dla nauczycieli, poniewa˝
to ta grupa inicjuje i pozostaje w centrum wszystkich dzia∏aƒ, wi´c wsparcie 
dla niej jest podstawà skutecznoÊci ca∏ego systemu. 

Rozeznanie naszych mo˝liwoÊci – tego, co mo˝emy zrobiç sami, a z czym musimy si´
zwróciç o pomoc – jest istotnym warunkiem skutecznego si´gania do zaplecza; chodzi
o to, aby szko∏a robi∏a we w∏asnym zakresie to, co jest mo˝liwe, a korzysta∏a 
z pomocy w kwestiach, których rzeczywiÊcie nie jest w stanie sama rozwiàzaç. 

5.2. Zaplecze dla nauczycieli
Poniewa˝ lokalne Êrodowiska mogà mieç swoje specyficzne organizacje, mo˝liwoÊci 
czy osoby znaczàce (np. ksiàdz, który jest lokalnym autorytetem), nie sposób wymieniç
wszystkich osób i instytucji stanowiàcych  zaplecze dla szko∏y w przeciwdzia∏aniu przemocy.

Od kilku instytucji znajdujàcych si´ poza szko∏à, chocia˝ nale˝àcych do systemu
oÊwiaty, mo˝na oczekiwaç szerszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli (równie˝
dla rodziców czy uczniów). 

Sà to przede wszystkim:
•Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie nauczyciele mogà uzyskaç

konsultacj´ w okreÊlonej sprawie, poniewa˝ do zadaƒ poradni nale˝y mi´dzy
innymi: „wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji szko∏y” oraz
„prowadzenie edukacji prozdrowotnej wÊród uczniów, rodziców i nauczycieli”6.

Istniejà tak˝e – na ogó∏ w wi´kszych miastach – specjalistyczne poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, prowadzàce dzia∏alnoÊç ukierunkowanà na specyficzny,
jednorodny charakter problemów, z uwzgl´dnieniem potrzeb Êrodowiska. Zajmujà si´
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6 Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegó∏owych

zasad dzia∏ania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
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one na przyk∏ad profilaktykà uzale˝nieƒ, terapià, pomocà rodzicom czy dzieciom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W poradniach nauczyciele mogà skorzystaç z indywidualnych konsultacji lub – nieco
rzadziej – z zaj´ç warsztatowych czy grup wsparcia merytorycznego lub emocjonalnego.
Warto poszukaç w poradni psychologa kompetentnego w sprawach agresji i przemocy,
który móg∏by byç doradcà w czasie wdra˝ania systemu – to wa˝ne, choç rzadko stosowane
przez szko∏y rozwiàzanie.

•Wojewódzkie i regionalne oÊrodki metodyczne, których zadaniem jest 
m.in. pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, szczególnie przez
prowadzenie doradztwa metodycznego, równie˝ w dziedzinie wychowania,
doskonalenia zawodowego i wspierania ich rozwoju.

•Placówki doskonalenia nauczycieli, które mogà mieç zasi´g centralny lub regionalny.7

Mogà one byç placówkami publicznymi (paƒstwowymi), tworzonymi 
i prowadzonymi przez ministra (centralne placówki doskonalenia nauczycieli),
samorzàd województwa (wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli) lub inne
jednostki samorzàdu terytorialnego, albo mogà byç placówkami niepublicznymi,
prowadzonymi przez organizacje spo∏eczne, wyznaniowe oraz osoby fizyczne
(placówki prywatne).

Wymienione wy˝ej instytucje Êwiadczà nauczycielom g∏ównie pomoc merytorycznà.
Istniejà jednak inne aspekty problemów agresji i przemocy dzieci i m∏odzie˝y – prawne,

medyczne czy socjalne. Niektóre z tych instytucji odpowiedzialne sà za ich rozwiàzywanie
i mogà pomóc lub udzieliç nauczycielom informacji. Sà to miedzy innymi:

•policja;
•stra˝ miejska;
•sàd i prokuratura;
•pomoc spo∏eczna;
•s∏u˝ba zdrowia;
•organizacje pozarzàdowe – stowarzyszenia i fundacje (mogà na przyk∏ad organizowaç

lub prowadziç szkolenia na tematy specjalne, istotne dla niektórych nauczycieli, 
pedagogów i psychologów szkolnych (np. na temat nadu˝yç seksualnych wobec
dzieci czy innych form przemocy rodzinnej). 

Chcemy na koniec zwróciç uwag´ na  jeszcze jednà zasadniczà spraw´. Jako profesjonalne
zaplecze wychowawcze dla szko∏y nie mogà byç przez nauczycieli traktowani rodzice,
zw∏aszcza w rozwiàzywaniu tych najtrudniejszych problemów. Sà oni jednym 
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przekszta∏cania i likwidowania oraz organizacji i sposobu dzia∏ania placówek doskonalenia nauczycieli, 
w tym zakresu ich dzia∏alnoÊci obowiàzkowej oraz zadaƒ doradców metodycznych, warunków i trybu
powierzania nauczycielom zadaƒ doradcy metodycznego (Dz.U z 2003 r. Nr 84 poz. 779).



z elementów szkolnego systemu, który uczestniczy w pewnym zakresie w szkolnym
˝yciu, ale równie˝ sami potrzebujà pomocy, napotykajàc na trudnoÊci w sprawowaniu
opieki i wychowywaniu swoich dzieci,. Chcàc nie chcàc, to szko∏a jest dla rodziców 
pierwszym i niejako naturalnym miejscem, w którym pomoc t´ mogà otrzymaç, 
choçby przez uzyskanie informacji, do jakiej instytucji mogà si´ zwróciç. 

5.3. Zaplecze dla rodziców
Poza terenem szko∏y nale˝a∏oby poszukaç dla rodziców instytucji zajmujàcych si´ 
specyficznymi problemami uczniów (lub problemami wewnàtrz rodziny), których
skutki decydujà o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Chodzi g∏ównie o problemy
agresji i przemocy w rodzinie, na rozwiàzanie których szko∏a ma niewielki wp∏yw
(agresja) albo nie ma go zupe∏nie (przemoc). Dzieci wychowywane w rodzinie, 
w której majà do czynienia z cz´stà agresjà lub przemocà, stajà si´ w szkole agresorami
lub ofiarami.

Instytucje, placówki i osoby, które mog∏yby pomóc  rodzinom w tym zakresie 
to mi´dzy innymi:

•specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
•poradnie specjalistyczne zajmujàce si´ przemocà domowà;
•punkty interwencji kryzysowej;
•powiatowe centra pomocy rodzinie;
•punkty konsultacyjne ds. rozwiàzywania problemów uzale˝nieƒ i przemocy 

w rodzinie; 
•pe∏nomocnicy w∏adz lokalnych lub komisje ds. profilaktyki i rozwiàzywania 

problemów alkoholowych;
•poradnie odwykowe, kluby AA. 

Wymienione placówki mogà pomóc rodzicom w ró˝ny sposób i w ró˝nym zakresie:
od udzielenia informacji, poprzez interwencj´ lub konkretnà pomoc socjalnà, 
a˝ do pomocy terapeutycznej (grupy samopomocowe dla ofiar przemocy domowej
lub osób wspó∏uzale˝nionych, terapia rodzinna itp.)

Szczególnà instytucjà pomagajàcà rodzinie jest sàd rodzinny, do którego zwrócenie
si´ – w opinii spo∏ecznej – uwa˝ane jest raczej za kar´ dla rodziców ni˝ rodzaj pomocy
rodzinie. Musimy jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e w sytuacjach przemocy domowej
(gdy dzieci zawsze sà ofiarami, nawet gdy nie sà bezpoÊrednio atakowane), konieczne
jest natychmiastowe przerwanie procesu przemocy przez izolacj´ ofiar od sprawcy, 
co mo˝e dokonaç si´ tylko na podstawie decyzji sàdu. Sprawa wyglàda podobnie 
w przypadku uzale˝nieƒ od Êrodków psychoaktywnych (np. alkoholizmu), którym 
cz´sto towarzyszy agresja i przemoc, a rodzice tracà kontrol´ nad swoim ˝yciem i nie
sà w stanie podjàç w∏aÊciwych dzia∏aƒ, aby odzyskaç zdolnoÊç opieki i wychowywania
swoich dzieci. Równie˝ w takich przypadkach konieczny jest wyrok lub postanowienie
sàdu, które zobowiàzujà rodziców do przyj´cia pomocy i poddania si´ pewnej procedurze
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naprawczej. Sàd stanowi ostatnie zaplecze dla rodziny i ostatnià jej szans´ na ocalenie
zdolnoÊci opiekuƒczych, wychowawczych i rodzicielskich.

5.4. Zaplecze dla uczniów
Naturalnym i pierwszym zapleczem dla dzieci i m∏odzie˝y w razie trudnoÊci i problemów
sà wa˝ne dla nich osoby doros∏e, czyli przede wszystkim rodzice i wychowawcy w szkole.
Kiedy piszemy w tym rozdziale o zapleczu dla uczniów, to nasze sformu∏owanie jest nieco
umowne – w rzeczywistoÊci chodzi o zaplecze dla szko∏y jako instytucji wychowawczej 
w sytuacjach, gdy jej mo˝liwoÊci dzia∏ania si´ wyczerpa∏y. 

Pierwszym zapleczem, do którego mo˝e odwo∏aç si´ szko∏a, szukajàc pomocy dla ucznia,
jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Uczniowie mogà w niej w razie
koniecznoÊci skorzystaç z bardziej specjalistycznych badaƒ czy konsultacji. W poradni
mogà mieç swoje miejsce np. wymienione ju˝ wy˝ej grupy treningowe dla uczniów
agresywnych, grupy wsparcia dla ofiar przemocy rówieÊniczej lub grupy
socjoterapeutyczne.
Istnieje równie˝ wiele innych oÊrodków czy instytucji, w których mogà byç prowadzone
podobne do wymienionych zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y. Mo˝na wskazaç chocia˝by:

•Dzienne oÊrodki socjoterapii

Zgodnie z Ustawà o pomocy spo∏ecznej sà one specjalistycznymi placówkami opiekuƒczo-
-wychowawczymi wsparcia dziennego dla dzieci i m∏odzie˝y. Z jednej strony odgrywajà
rol´ profilaktycznà, poprzez stwarzanie mo˝liwoÊci interesujàcego sp´dzania czasu 
wolnego, rozwijanie zainteresowaƒ i pomoc w nauce, z drugiej strony terapeutycznà,
zapewniajàc pomoc pedagoga, psychologa i realizujàc programy korekcyjne. 

•Kluby i Êwietlice Êrodowiskowe, Êrodowiskowo-wychowawcze, profilaktyczne 
lub socjoterapeutyczne

•Ró˝nego rodzaju kluby lub grupy prowadzone przez organizacje pozarzàdowe
•Kluby sportowe.

Wymienione instytucje mogà byç istotnym wsparciem wychowawczym dla szko∏y 
w odniesieniu do uczniów z szeroko rozumianymi zaburzeniami zachowania, w tym
równie˝ z zachowaniami agresywnymi. Uczniowie ci najcz´Êciej wychowujà si´ w rodzinach
mniej lub bardziej dysfunkcjonalnych, wi´c warto umo˝liwiç im przebywanie w takich
miejscach, które spe∏niajà swoistà funkcje psychokorekcyjnà; czy to przez prowadzenie
grupowych zaj´ç socjoterapeutycznych, czy tylko przez prawid∏owe i sensowne 
zorganizowanie czasu wolnego. 
To samo dotyczy klubów sportowych, w których np. agresywni uczniowie mogà 
wykorzystaç swojà si∏´ i energi´ w sportowej rywalizacji i odnosiç w niej sukcesy, uczàc si´
jednoczeÊnie podporzàdkowania przepisom i zasadom. Samo jednak ucz´szczanie do
takich placówek nie spe∏ni funkcji socjoterapeutycznej – gra w ping-ponga czy kopanie pi∏ki
na boisku nie sà oczywiÊcie najgorszà formà sp´dzania wolnego czasu, ale niczym poza
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tym. Posy∏ajàc dzieci do takich placówek, nie liczmy na przypadek, lecz zasi´gnijmy
rzetelnej informacji na temat ich programu i poziomu.

•Kuratorskie oÊrodki pracy z m∏odzie˝à

Do oÊrodków tych kieruje si´ nieletnich na podstawie orzeczeƒ sàdowych. Mogà 
z nich korzystaç tak˝e nieletni majàcy rodziców, wobec których orzeczono ograniczenie
w∏adzy rodzicielskiej i je˝eli pozostajà oni bez nale˝ytego nadzoru i opieki w czasie
wolnym od zaj´ç szkolnych lub podczas pracy rodziców, a tak˝e, gdy ze wzgl´du na cechy
osobowoÊci i sytuacj´ ˝yciowà, wymagajà kontroli i pomocy. Dzia∏alnoÊç kuratorskich
oÊrodków pracy z m∏odzie˝à obejmuje takie funkcje, jak: wychowanie, opieka 
i psychoterapia. 

Specyficznym zapleczem dla szkolnego systemu sà miejsca, do których szko∏a oddaje
swoich uczniów na d∏u˝ej lub na sta∏e. Z tego powodu korzystanie z takiego zaplecza
jest ostatecznoÊcià, ale te˝ nie nale˝y z tym zwlekaç w takich przypadkach, gdy
pozostawienie ucznia czy uczniów bardzo agresywnych mog∏oby powa˝nie zaburzyç
funkcjonowanie szko∏y.

W strukturach resortu edukacji narodowej funkcjonujà dwie kategorie placówek,
których zadaniem jest pomoc dzieciom i m∏odzie˝y zagro˝onym demoralizacjà 
lub niedostosowaniem spo∏ecznym, a tak˝e uznanym przez sàdy rodzinne 
za zdemoralizowanych lub niedostosowanych spo∏ecznie. Sà to M∏odzie˝owe OÊrodki
Socjoterapii (MOS) oraz M∏odzie˝owe OÊrodki Wychowawcze (MOW). 

•M∏odzie˝owe OÊrodki Socjoterapii przeznaczone sà dla uczniów przejawiajàcych
zaburzenia emocjonalne, czyli takich, którzy nie potrafià funkcjonowaç w szko∏ach
masowych, majà problemy rodzinne lub Êrodowiskowe i wymagajà wsparcia 
o charakterze socjoterapeutycznym. Do m∏odzie˝owych oÊrodków socjoterapii
wychowankowie przyjmowani sà na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-
-pedagogicznej i wniosku rodziców lub postanowienia sàdu rodzinnego.8

•M∏odzie˝owe OÊrodki Wychowawcze przeznaczone sà dla m∏odzie˝y 
charakteryzujàcej si´ powa˝niejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu
spo∏ecznym. Przyjmowana jest do nich m∏odzie˝, wobec której sàdy rodzinne
wyda∏y w trybie ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich postanowienia 
o koniecznoÊci zastosowania Êrodka wychowawczego polegajàcego 
na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej. 

618 Art. 71b Ustawy o systemie oÊwiaty
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Zakoƒczenie
Wszystkim, którzy przebrn´li przez z∏o˝onà problematyk´ tego opracowania i planujà
wdro˝enie systemowych dzia∏aƒ w obszarze przeciwdzia∏ania agresji i przemocy, chcemy
na zakoƒczenie przekazaç kilka refleksji. Nie∏atwo jest zmieniç wieloletnie schematy 
dzia∏ania i utrwalone przekonania. JeÊli chcecie osiàgnàç sukces, wykorzystujcie szcz´Êliwe
i nieszcz´Êliwe zbiegi okolicznoÊci. ˚ycie podpowiada, ˝e sytuacje krytyczne skuteczniej
motywujà do zmiany ni˝ sukcesy – zw∏aszcza pozorne. Korzystnà sposobnoÊç warto 
wykorzystaç do koƒca – etap zatwierdzenia przez rad´ pedagogicznà uzgodnieƒ systemu
profilaktyki agresji i przemocy jest celem minimalnym, który warto sobie w tym zakresie
stawiaç. 

Poczàtek wdra˝ania zmiany jest zawsze trudny, poniewa˝ trzeba jeszcze pracowaç 
po staremu, tworzàc jednoczeÊnie nowe podejÊcie i nowe rozwiàzania. Jednak du˝e 
trudnoÊci na pierwszym etapie wprowadzania systemu mogà oznaczaç, ˝e dokonujecie
naprawd´ powa˝nych zmian i idziecie we w∏aÊciwym kierunku – tylko pozorne zmiany 
z regu∏y nie budzà wielu oporów. 

Istotnà przemian´ mo˝e zwiastowaç zmniejszenie si´ ha∏asu na szkolnym korytarzu oraz
wi´kszy spokój i opanowanie w zachowaniu dzieci. Wówczas – i tego w∏aÊnie Wam
˝yczymy – to nie Wy b´dziecie obserwowaç uczniów i interweniowaç w przypadkach
agresji lub przemocy, lecz to oni b´dà Was zauwa˝aç i reagowaç na Waszà obecnoÊç. 
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