
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 

Szkoła jest ofiarą braku zaufania 
Zwiększone prawdopodobieństwo, że zostaną ofiarami przemocy szkolnej, mają dzieci, które pochodzą z rodzin 
o słabszej sytuacji materialnej. To są również ci uczniowie, którzy gorzej sobie radzą - mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk 
w rozmowie z Anitą Czupryn 

Od pięciu lat, na zlecenie 
naszego wydawnictwa 
Polskapresse, w polskich 
szkołach robione są badania 
na temat przemocy. Z naj
nowszych danych wynika, że 
szkoła się zmieniła. Co jest 
tą istotną zmianą? 
Poprawiła się atmosfera szkol
na. To ważny sygnał, gdyż 
właśnie atmosfera w szkole 
jest jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących 
przemoc. Jeżeli atmosfera jest 
dobra, co oznacza, że jest soli
darność, wzajemny szacunek, 
empatia, to w takich warun
kach szanse na pojawienie się 
przemocy są mniejsze. Powie
działabym jednak, że jest to 
wynik zaskakujący, w tym 
sensie, że szkoła jest przecież 
coraz częściej krytykowana 
i coraz głośniej mówi się 
o tym, że potrzebuje ona 
reformy. 

Ale z Pani badań wynika, że 
uczniowie lubią swoich nau
czycieli, mają do nich zaufa
nie, a nauczyciele dobrze 
mówią o swoich uczniach. 
Sytuacje, w których ucznio
wie wkładają na głowę nau
czyciela kosz na śmieci, to 
już przeszłość? 
Nie jest źle, ale... jest dziwnie. 
Zresztą szkoła nie jest jedy
nym przykładem miejsca, 
gdzie są sympatia, wzajemny 
szacunek, a jednocześnie 
wyraźnie widać, że coś nie gra. 
Uczniowie lubią szkołę, szanu
ją nauczycieli, a jednocześnie 
im dłużej są w tej szkole, tym 
bardziej mają poczucie, że się 
nudzą, że się nie rozwijają, nie 
idą naprzód. Nauczyciele 
z kolei ulegają wypaleniu. Dla 
mnie to jest informacja o tym, 
że szkoła jest źle pomyślana. 
Że powinniśmy pomyśleć 
o usunięciu barier, które spo
wodują, że przy całej sympatii, 
szacunku i dobrej woli nau
czycieli szkoła będzie praco
wać z większą korzyścią. 

Jakie bariery ma Pani 
na myśli? 
Szkoła jest zdecydowanie 
przeciążona biurokracją, spra
wozdawczością, która tak 
naprawdę niczemu nie służy. 
Nauczyciele muszą pisać kon
spekty lekcji, podsumowania, 
sprawozdania. To im zajmuje 
strasznie dużo czasu. Mam 
wrażenie, że te różne struktu
ry pośredniczące uzasadniają 
swoje istnienie, domagając się 
od nauczycieli różnych rzeczy. 
Kolejna bariera jest taka, że 
kontakt między nauczycielami 
a uczniami jest ograniczony. 
Wychowawca ma jedną godzi
nę wychowawczą w tygodniu, 
a co można zrobić w ciągu tej 
godziny? Nie mam gotowej 
odpowiedzi na pytanie, co jest 
nie tak, ale to samo dotyczy 

urzędów. Są mili urzędnicy, 
a jednocześnie coś nie działa. 
Wydaje mi się, że trzeba przyj
rzeć się szkole z tego punktu 
widzenia, a także z tego, jakie 
jest rzeczywiste zaufanie 
do szkoły. 

Polacy szkole nie ufają? 
Moim zdaniem szkoła jest 
ofiarą braku zaufania. Gdyby 
było elementarne zaufanie 
do dyrektora i nauczycieli, to 
nie trzeba by było ich tak 
mocno sprawdzać i wymagać, 
by pisali sprawozdania. Szkoła 
wciąż ma za mało elastycznoś
ci, za mało możliwości lokal
nego, kreatywnego działania, 
dostosowywania się do oko
liczności. Rozumiem, że dla 
szkół podstawowych, gimna
zjów i średnich musi być jakieś 
minimum programowe, ale 
może ono powinno być jesz
cze bardziej minimalne, dające 
szkole możliwość wykorzysta
nia swoich mocnych stron? Bo 
my wciąż jeszcze mamy taki 
zwyczaj, że kiedy coś idzie nie 
tak, to mocniej dociskamy 
śrubę i mocniej kontrolujemy. 

Na przykład instalujemy 
w szkołach kamery. 
Albo wprowadzamy do nich 
ochroniarzy. Z badań wynika 
jednak, że tego typu zabiegi 
nie przekładają się na zmniej
szenie przemocy w szkole. 
Gdyby tę energię i pieniądze 
inwestowane w kamery, które 
w niczym nie pomagają, zain
westować w działania społecz
ne, w większe zaangażowanie 
rodziców, zaufanie do szkoły 
by wzrosło. Ale w związku 
z tym, że wszyscy są kontrolo
wani, to są przesiąknięci 
jakimś niewiarygodnym 
lękiem: „Dopóki będę się trzy
mał przepisów, to jestem bez
pieczny, bo każde odstępstwo 
oznacza, że będzie źle". Nasze 
wyniki pokazują, że dobra 
atmosfera sprzyja zmniejsze
niu się przemocy, ale też 
sprzyja jej szkolna demokracja, 
autentyczne poczucie ucz
niów, że rzeczywiście mają 
wpływ na szkołę. 

Badania pokazują, że od pię
ciu lat przemoc w polskich 
szkołach się nie zmniejsza. 
To nie niepokoi? 
Ale też się nie zwiększyła. 
Zwiększyła się za to świado
mość samej przemocy. Prze
moc w polskich szkołach jest 
też relatywnie mała w porów
naniu z innymi krajami Euro
py. Ale w polskich szkołach ma 
specyficzny profil. Jesteśmy 
skrzywieni na punkcie prze
mocy fizycznej, szczególnie 
kiedy odbywa się na linii 
uczeń - nauczyciel. Taka prze
moc zdarza się marginalnie. 
Absolutnie przeważająca prze
moc w polskich szkołach, taka, 

" 

która jest dolegliwa dla dzieci, 
a dorośli to lekceważą, to prze
moc werbalna i relacyjna. 
Czyli obgadywanie, wyśmie
wanie, izolowanie dzieci 
od środowiska poprzez roz
puszczanie plotek. 

Do tego dochodzi dziś prze
strzeń internetowa, gdzie 
na portalach społecz-
nościowych dzieci piszą 
sobie obraźliwe teksty. 
Cyberbullying jest na szczęście 
niewielki, ale on również ist-

Wyzwaniem 
jest poradzić 
sobie z przemo
cą werbalną. 
Dzieci we wza
jemnych rela
cjach rozpaczli
wie potrzebują 
szacunku 
nieje. Największa przemoc ist
nieje jednak w szkołach pod
stawowych, które traktujemy 
pobłażliwie, bo nasza uwaga 
koncentruje się raczej na gim
nazjach. Niesłusznie. Ogrom
nym wyzwaniem jest poradze
nie sobie z przemocą werbalną 
w podstawówkach. Dzieci we 
wzajemnych relacjach rozpacz
liwie potrzebują szacunku. 

Kto najczęściej zostaje ofia
rą przemocy szkolnej? 
Niestety, jest tak, że zwiększo
ne prawdopodobieństwo 

zostania ofiarą przemocy 
szkolnej mają ci, którzy pocho
dzą z rodzin o gorszej sytuacji 
materialnej, z tych słabszych 
rodzin. Generalnie to są rów
nież ci uczniowie, którzy 
w szkole radzą sobie gorzej. 

To chłopcy częściej padają 
ofiarami przemocy niż 
dziewczynki. Dlaczego? 
Chłopcy żyją w środowisku, 
które jest znacznie bardziej 
hierarchiczne, pozycja w gru
pie jest dla nich niezwykle 
ważna. Dla dziewcząt jest 
mniej ważna, choć one też 
przecież padają ofiarami prze
mocy. Warto jednak zauważyć, 
że profil przemocy się tu różni. 
Chłopcy częściej narażeni są 
na przemoc fizyczną, a dziew
czynki na przemoc relatywną. 
Czyli ten stary, niesprawiedli
wy stereotyp, że mężczyźni się 
biją, a kobiety intrygują, znów 
w badaniach zobaczyliśmy. 

Przed laty, choć wtedy nikt 
takich badań nie robił, 
wydawało się, że większa 
przemoc jest w dużych mia
stach i dużych szkołach. 
Nie ma różnicy między szkoła
mi wiejskimi a miejskimi, 
małymi a dużymi, jeśli chodzi 
o zdarzającą się w nich prze
moc. Szkoła to społeczność, 
która dotyka całej tożsamości 
dziecka. Idziemy do szkoły jako 
sześcio-, siedmiolatkowie i tam 
budujemy naszą tożsamość we 
wszystkich sferach: naszej inte
ligencji, zdolności społecznych, 
atrakcyjności, sprawności 
fizycznej. Każda wpadka, każda 
kompromitacja publiczna jest 
czymś tak potwornie dotkli
wym, czego dorośli nie doce
niają. To by tłumaczyło, dlacze

go me ma rozmcy 
między małą 
a dużą szkołą czy 
między szkołami 
na wsi a w mieś
cie. Charakter 
klasy czy szkoły 
jest we wszystkich tych przy
padkach identyczny. Tam 
dokonuje się to pierwsze for
matowanie: do kogo przylgnie 
etykietka frajera, a do kogo 
przygłupa. Z tego punktu 
widzenia gimnazjum daje 
drugą szansę, uczeń ma możli
wość się przeprogramować, 
trafic w inne środowisko 
i budować siebie na nowo. 

W różnych województwach 
różnie przedstawia się prob
lem szkolnej przemocy. Naj
mniej agresji w szkołach 
jest w województwie 
podkarpackim, a najwięcej 
w pomorskim i kujawsko-
-pomorskim. Czy tam, gdzie 
jest nacisk na tradycyjne 
wartości, przemocy jest 
mniej? 
Nie ryzykowałabym takiej tezy, 
ale być może warto się temu 
przyjrzeć. Być może na Pod
karpaciu więcej jest rodzin 
wielopokoleniowych, przez co 
mniej jest zerwanych więzi. 
Może te rodziny są bardziej 
zintegrowane, dzieci lepiej 
usocjalizowane, bo potrafią 
lepiej radzić sobie w sytuacjach 
społecznych. Mają rodzeństwo, 
muszą się nauczyć negocjo
wać, walczyć o swoją pozycję. 
Ale pod tym kątem tego nie 
badałyśmy. Na pewno jest tak, 
że szkoła cierpi na załamaniu 
się wartości, braku autoryte
tów. Stare struktury odeszły, 
nowe się nie wykształciły, więc 
może rzeczywiście coś w tym 
jest, że tradycyjne wartości 
dają pewien drogowskaz. To, 
co nas strzeże przed patologia
mi, jakimi jest przemoc, to 
rodzaj kontroli społecznej, któ
rej podstawą jest podzielanie 
podobnych wartości. 

Czy w ciągu tych pięciu lat, 
od kiedy trwają badania, 
zwiększyło się zaintereso
wanie rodziców szkołą, 
zwiększyła ich wiedza 
na temat tego, co dzieje się 
z jego dzieckiem? 
Ani rodzice nie są zaintereso
wani, ani szkoła też nie jest 
specjalnie zainteresowana 
wpuszczaniem rodziców. Jeśli 
już, to w ograniczonym okre
sie, żeby załatwili autokar 
na wycieczkę czy pojechali, by 
pomóc przypilnować dzieci. 
Natomiast szkoła nie jest zain
teresowana, żeby rady rodzi
ców rzeczywiście realizowały 
swoje uprawnienia związane 
z programem szkolnym, 
z życiem szkoły. Trwa zatem 
sytuacja patowa. Być może 
potrzebny jest mediator, ktoś 
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z zewnątrz, kto pokazałby obu 
stronom, że z tego będzie 
korzyść. Brakuje impulsów 
do przełamania tej bariery. 

Co w tych wynikach badań 
niepokoi najbardziej? 
To, co w dalszym ciągu jest 
niepokojące i temu powinni
śmy poświęcić uwagę, to 
wspieranie szkoły jako spo
łeczności demokratycznej. 

Świadomość przemocy, jak 
pokazują badania, jest 
wysoka. Ale czy uczniowie 
częściej na nią reagują? 
Tu też dużo się nie zmieniło. 
Uczniowie w takich sytuacjach 
są najczęściej milczącymi 
świadkami. Mamy tu do czy
nienia z dylematem braku 
bohatera, który wyszedłby 
pierwszy do oprawcy, zareago
wał: „Przestań go szarpać". 
Na razie uczniowie mają świa
domość ryzyka, tego, że sami 
mogą dołączyć do ofiary, stąd 
się boją. Ale w szkołach, które 
przystąpiły do programu 
„Szkoły bez przemocy", robi 
się dramy, które są tym mecha
nizmem uświadamiającym 
dzieciom rolę świadków. 

W raporcie znalazły się 
wyniki z badań w 180 szko
łach w Polsce. Dlaczego 
problem przemocy szkolnej 
jest tak ważny? 
Przemoc to ograniczenie 
potencjału rozwojowego dla 
dużej grupy dzieci. Bo nie tylko 
ofiary cierpią, w tym sensie że 
są nieśmiałe, zakompleksione, 
nie znają swoich mocnych 
stron, są na przegranej pozycji, 
ale cierpią na tym świadkowie. 
Bycie świadkiem też nas 
naznacza i sprawia, że w doro
słym życiu możemy mieć kło
poty z własnym kapitałem. 
A przecież należy pamiętać 
i o tym, że w sytuacji rodzin 
z dzieckiem jedynakiem, 
a takich rodzin jest coraz wię
cej, to w szkole właśnie zdoby
wają pierwsze lekcje funkcjo
nowania w społeczności. 
Rozmawiała Anita Czupryn 
Badanie przeprowadzono na zle
cenie grup wydawniczych: 
Polskapresse, MediaRegionalne, 
Fundacji Orange, organizatorów 
programu „Szkoła bez prze
mocy". Projekt badania 
i analiza danych-zespół 
badawczy z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego: 
prof. Anna Giza-Poleszczuk, 
Agata Komendant-Brodowska, 
AnnaBaczko-Dombi. Badanie 
zrealizowało Centrum Badania 
Opinii Społecznej 
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