
Agresji i przemocy mówimy "NIE"

Agresja to świadome podejmowanie wrogich działań mających na celu wyrządzenie komuś 

szkody.

Przemoc to termin nieco węższy. Do przemocy dochodzi wtedy, gdy agresor wykorzystuje 

swoją przewagę nad ofiarą. Wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc 

psychiczną.

Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na osobę pomimo braku jej przyzwolenia przy 

użyciu siły fizycznej. Typowymi środkami przemocy fizycznej jest bicie, szarpanie, 

popychanie, uderzanie, szturchanie, kopanie, opluwanie, niszczenie rzeczy itp. 

Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na osobę pomimo braku jej przyzwolenia przy 

użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowymi środkami przemocy psychicznej są 

groźba, krzyczenie na kogoś, obelga, wykluczenie z grupy, pokazywanie nieprzyzwoitych 

gestów, straszenie (np. użyciem przemocy fizycznej) i nękanie psychiczne. 

Z przemocą wiąże się termin bullying - oznacza znęcanie się, dręczenie, nękanie, gnębienie 

czy prześladowanie. Mówimy o nim wtedy, kiedy  działanie ma na celu wyrządzenie 

przykrości lub krzywdy (intencjonalność), ma charakter systematyczny (powtarzalność),  

a ofiara jest słabsza od sprawcy bądź grupy sprawców (nierównowaga sił). 

Cyberprzemoc - to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich 

jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe 

i inne. 

Przemoc może dotykać środowisko domowe. Mówimy wtedy o przemocy domowej. 

Przemoc w rodzinie zachodzi wówczas, gdy mąż, żona, ojciec, matka lub inny członek 

rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod 

jednym dachem.

 Przemoc powoduje krzywdę i cierpienie.  Jest złem i podlega karze.



Przemoc w różnych formach może dotykać również środowisko szkolne. 

Mówimy wtedy o tzw. przemocy rówieśniczej. 

 

Do przemocy rówieśniczej może dochodzić na terenie szkoły, w drodze do lub ze szkoły,  

za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, 

gdy do przemocy dochodzi ze strony rodzeństwa lub osób obcych. 

Przemoc rówieśnicza to m.in: przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie, wykluczenie  

z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie, pobicie, kopanie, popychanie, 

szarpanie, kradzież, niszczenie przedmiotów, złośliwe SMS-y, e-maile, wpisy w serwisie 

społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę. 

Dlaczego dochodzi do agresji, przemocy? 

 Często zaczyna ktoś dręczyć innych, bo tak mu każą silne osoby i zwyczajnie im ulega. 

Powodem jest zatem zwykłe tchórzostwo.  Zasada: Kto nie jest z nami, jest przeciw nam. 

 Czasem prześladuje ktoś innych, bo jest nieszczęśliwy i stara się wyładować na nich 

gniew lub smutek, myśląc, że poczuje się lepiej. 

 Czasami dręczy ktoś innych z nudów, dla zabicia czasu. 

 Częstym powodem agresji wobec innych jest niewłaściwy system wartości. 

 Agresja może być wynikiem braku wrażliwości - polegającej na braku współczucia  

i doznawaniu radości z powodu cudzej krzywdy. 

 Agresja wobec innych może wynikać z bezmyślności, czyli braku zdolności 

przewidywania skutków własnych działań. 

 Powodem agresywnego zachowania może być pragnienie sprawowania władzy  

i pokazania własnej siły.  

 

W naszej szkole, w każdej klasie został opracowany kodeks klasowy, który opisuje 

prawidłowe i oczekiwane zachowania uczniów. Należą do nich:

1. Staramy się być dla siebie mili, uprzejmi, kulturalni.

2. Nawzajem sobie pomagamy.

3. Rozwiązujemy problemy – nie poprzez kłótnie, lecz prowadząc spokojne rozmowy. 

4. Wspieramy siebie w kłopotach, trudnościach.



5. Pomagamy słabszym i młodszym.

6. Staramy się pomóc krzywdzonemu.

7. Informujemy dorosłych o zaobserwowanych przypadkach złego zachowania,

agresji, przemocy.

Oto kilka propozycji, które pozwolą uniknąć agresji:

 Mów często czarodziejskie słowa: „dziękuję”, ”proszę”, „przepraszam”.

 Popełniając błąd, nie wstydź się powiedzieć: „pomyliłem/-łam się”.

 Bądź odpowiedzialny za wszystko co mówisz i za to co robisz.

 Przestań mieć pretensje do innych, bo przykleją się do Ciebie narzekacze, a odsuną

ludzie pogodni i radośni.

 Bądź uprzejmy, tolerancyjny, kulturalny i akceptuj innych.

PAMIĘTAJMY:

KAŻDY Z NAS JEST INNY.

KAŻDY MA PRAWO DO MIŁOŚCI.

WSZYSCY JESTEŚMY WAŻNI I POTRZEBNI. 

KAŻDEMU NALEŻY SIĘ SZACUNEK.

STARAJMY SIĘ ŻYĆ TAK, ABY NAM BYŁO DOBRZE Z INNYMI
 I ABY INNYM BYŁO Z NAMI DOBRZE.

Gdzie szukać pomocy w sytuacji doświadczania przemocy:

-  Zgłoś sprawę w szkole - do nauczycieli, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, Dyrekcji, a także 

   innych pracowników szkoły

- Poinformuj Rodziców, Dziadków

 

- Telefon alarmowy (Policja) - 112

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom (dla dzieci i rodziców) 

  w godz. 8.00-18.00 - tel.: 58 718 73 68

- Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy domowej – Niebieska Linia - 800-120-002


