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WST¢P
Szanowni Paƒstwo,
Program „Szko∏a bez przemocy” prowadzimy od wiosny 2006 roku. W ubieg∏ym roku
szkolnym dzi´ki zaanga˝owaniu ponad 3 000 szkó∏ z ca∏ej Polski uda∏o nam si´ pokazaç
niezwyk∏à aktywnoÊç nauczycieli, uczniów i rodziców w podejmowaniu dzia∏aƒ przeciw
przemocy i agresji.
W paêdzierniku rozpocz´liÊmy drugà edycj´ naszego Programu. Przy∏àczy∏o si´ do nas
prawie 5 000 szkó∏. W nowym roku szkolnym b´dziemy koncentrowali si´ na budowaniu
spo∏ecznoÊci szkolnych, których aktywizacja jest kluczowa dla przeciwdzia∏ania
przemocy i agresji w szkole.
Oddajemy w Paƒstwa r´ce broszur´ Programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”
– przewodnik po dobrych praktykach. Zebrane w poprzedniej edycji Programu
doÊwiadczenia pragniemy przedstawiç Paƒstwu jako zbiór dzia∏aƒ, które polecamy
Paƒstwu do realizacji w szko∏ach.
W broszurze znajdziecie równie˝ Paƒstwo podstawowe informacje o przemocy i agresji
oraz praktyczne porady jak tym zjawiskom przeciwdzia∏aç.
Liczymy, ˝e wspólnie uda nam si´ zmniejszyç skal´ przemocy i agresji w szko∏ach.
˚yczymy mi∏ej lektury,

Organizatorzy Programu
„Szko∏a bez przemocy”
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1.

O PROGRAMIE
Program spo∏eczny „Szko∏a bez przemocy” jest prowadzony od wiosny 2006 roku przez
dzienniki regionalne Polskapresse i Mediów Regionalnych oraz Fundacj´ Grupy TP.
Program zosta∏ przygotowany w odpowiedzi na narastajàcy poziom przemocy i agresji
w polskich szko∏ach. Jego zadaniem jest uÊwiadomienie problemu przemocy oraz
zapewnienie szko∏om narz´dzi oraz wsparcia w walce z tym zjawiskiem. W ramach
Programu podejmowane sà dzia∏ania, które nakierowane sà na dostarczanie informacji
na temat sytuacji w polskich szko∏ach, a tym samym zwi´kszanie ÊwiadomoÊci
powszechnoÊci wyst´powania zjawiska przemocy i agresji.
Na ∏amach dzienników regionalnych prowadzona jest kampania uÊwiadamiajàca, która
ma na celu podniesienie wra˝liwoÊci opinii spo∏ecznej na problem przemocy w szkole
i promowanie wÊród wszystkich uczestników systemu szkolnego – uczniów, nauczycieli
i rodziców – postawy aktywnej niezgody na przemoc. Dzienniki opisujà pozytywne
przyk∏ady dzia∏aƒ podejmowanych przez polskie szko∏y, na bazie których powstaje baza
dobrych praktyk, która jest promowana poprzez dzienniki i stron´ Internetowà Programu.
Program ma za zadanie zwi´kszaç spo∏eczne zaanga˝owanie ró˝nych Êrodowisk
w przeciwdzia∏anie przemocy w szkole - nie tylko uczniów i nauczycieli, ale te˝
rodziców, organizacji spo∏ecznych i instytucji publicznych.
Do drugiej edycji Programu, która rozpocz´∏a si´ w paêdzierniku 2007 zg∏osi∏o si´
prawie 5 000 szkó∏, co stanowi 15% szkó∏ w Polsce. W pierwszej edycji w Programie
udzia∏ wzi´∏o ponad 3 000 szkó∏.
Program jest realizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
Ambasadorem programu jest wybitna aktorka Gabriela Kownacka.
Motywem przewodnim drugiej edycji Programu jest budowanie spo∏ecznoÊci szkolnych
i aktywizowanie wszystkich jej uczestników do wspólnych dzia∏aƒ. Podstawowym
narz´dziem Programu jest Kodeks „Szko∏y bez przemocy”, który okreÊla
standardy, jakie powinna spe∏niaç szko∏a dzia∏ajàca na rzecz ograniczenia przemocy
na swoim terenie. Zosta∏ on opracowany przy wspó∏pracy Rady Programu. Przestrzeganie
Kodeksu jest obowiàzkowe dla szkó∏ bioràcych udzia∏ w Programie.
Jednym z przedsi´wzi´ç, które ma wspieraç budowanie spo∏ecznoÊci szkolnych b´dzie
program grantowy skierowany do nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Najlepsze
pomys∏y otrzymajà dotacje na realizacje projektów - ∏àczna kwota dotacji dla szkó∏
to 400 000 z∏otych. Obszary tematyczne dla projektów to: kultura i sztuka, tolerancja
i integracja, nasz region, edukacja z Internetem i sport.
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W ramach tegorocznej edycji Programu nauczyciele b´dà mogli wziàç udzia∏
w warsztatach dotyczàcych przeciwdzia∏ania przemocy w szko∏ach, a w 300
placówkach przeprowadzone zostanà audyty wyst´powania przemocy i agresji. W marcu
2008 zostanie opublikowany Raport Roczny Programu oparty o wyniki audytów i dobre
praktyki szkó∏ uczestniczàcych w Programie.
Z inicjatywy Organizatorów 2 czerwca b´dzie dniem wyra˝enia przez spo∏ecznoÊç
Szkolnà, rodziców, a tak˝e wszystkich, którym ta idea jest bliska, sprzeciwu wobec
przemocy i agresji w szko∏ach. Mamy nadziej´, ˝e jako liderzy spo∏ecznoÊci b´dziecie
Paƒstwo zachwycali wszystkich do przy∏àczenia si´ do tej Akcji. ChcielibyÊmy by „Dzieƒ
szko∏y bez przemocy” na sta∏e wpisa∏ si´ w kalendarz wydarzeƒ szkolnych.
Program prowadzony jest na ∏amach nast´pujàcych dzienników:
DolnoÊlàskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
¸ódzkie
Ma∏opolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

POLSKA Gazeta Wroc∏awska
Gazeta Pomorska
Dziennik Wschodni
Gazeta Lubuska
POLSKA Dziennik ¸ódzki, Express Ilustrowany
POLSKA Gazeta Krakowska
Tygodnik Ostro∏´cki, Dziennik POLSKA
Nowa Trybuna Opolska
Nowiny - Gazeta Codzienna
Gazeta Wspó∏czesna, Kurier Poranny
POLSKA Dziennik Ba∏tycki
POLSKA Dziennik Zachodni
Echo Dnia
POLSKA G∏os Wielkopolski
G∏os Dziennik Pomorza

Na ∏amach dzienników pojawiajà si´ materia∏y o Programie oraz szko∏ach bioràcych
w nim udzia∏. W ubieg∏ym roku szkolnym takich artyku∏ów powsta∏o ponad 2 000.
Rad´ Programu „Szko∏a bez przemocy” tworzà: Joanna Pilcicka, Prezes Mediów
Regionalnych, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, Danuta Kowalska, Prezes Zarzàdu
Fundacji Grupy TP, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska,
psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”,
prof. Janusz Czapiƒski, psycholog, oraz Jacek Micha∏owski, psycholog, dyrektor
programowy Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci.
Wi´cej informacji: www.szkolabezprzemocy.pl
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2.

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE

2.1. Agresja a przemoc
Przemoc stanowi szczególnà form´ zachowaƒ agresywnych. Poj´cia „agresja” i „przemoc”
cz´sto u˝ywane sà zamiennie; te zjawiska bywajà te˝ trudne do odró˝nienia w praktyce.
Agresj´ definiuje si´ najcz´Êciej jako Êwiadome, zamierzone dzia∏anie, majàce na celu
wyrzàdzenie komuÊ szeroko rozumianej szkody – fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej
charakterystycznà cechà jest u˝ywanie przez kogoÊ si∏y fizycznej lub presji psychicznej
wobec osoby o zbli˝onych mo˝liwoÊciach, majàcej zdolnoÊç skutecznej obrony.
Zachowania agresywne zdarzajà si´ wszystkim ludziom, ale najcz´Êciej bywajà jednorazowe
bàdê incydentalne. Charakterystycznà cechà agresji jest wi´c to, ˝e jej sprawca i ofiara
nie pozostajà nimi na zawsze, cz´sto „zamieniajàc si´” swoimi rolami.
Agresja mo˝e byç zwiàzana z uczuciem z∏oÊci i stanowiç jeden ze sposobów jej
wyra˝ania. Jednak z∏oÊç to nie to samo, co agresja. Z∏oÊç jest naturalnym uczuciem, które
mo˝na wyra˝aç na ró˝ne sposoby, równie˝ konstruktywnie, np. rozmawiajàc
z kimÊ na ten temat, podejmujàc próby rozwiàzania konfliktowej sytuacji itp.
W szczególnych warunkach agresja mo˝e przeradzaç si´ w przemoc. Przemoc
to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim cz∏owiekiem (fizycznej, emocjonalnej,
spo∏ecznej, duchowej). Mamy z nià do czynienia wówczas, gdy osoba s∏absza (ofiara)
poddana jest przez d∏u˝szy czas negatywnym dzia∏aniom osoby lub grupy osób
silniejszych (sprawcy przemocy).
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).

Przemocy towarzyszy zazwyczaj niska ÊwiadomoÊç istoty problemu, cechujàca wszystkich
jej uczestników. To oznaczaç mo˝e na przyk∏ad, i˝ sprawca nie jest Êwiadomy tego,
˝e przezywajàc lub stosujàc „fal´” robi komuÊ krzywd´, ofiara mo˝e nie byç Êwiadoma,
˝e wykluczenie jej z grupy to przemoc i mo˝e obwiniaç o to siebie samà, a Êwiadkowie,
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obserwujàc wydarzenia, mogà nie wiedzieç, ˝e majà do czynienia z przemocà lub mogà
mieç trudnoÊci z jednoznacznà ocenà tego zjawiska.
Przemoc mo˝e staç si´ formà uzale˝nienia, jeÊli zachowanie takie jest stosowane jako
roz∏adowania napi´cia emocjonalnego, poniewa˝ jej sprawcy doznajà wtedy wyraênej
ulgi i dlatego powtarzajà podobne zachowania. Mi´dzy innymi z tego wzgl´du przemoc
sama si´ nie koƒczy – potrzebna jest interwencja z zewnàtrz.

2.2. Przyczyny agresji i przemocy 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 kilku obszarach.

2.2.1. 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.
Zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych (przejawiajàca si´ w postaci
nadpobudliwoÊci psychoruchowej), która wià˝e si´ m.in. ze wzmo˝onà aktywnoÊcià
dziecka i problemami w kontrolowaniu swojego zachowania.

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

2.2.2. Wp∏yw Êrodowiska rodzinnego
Wielu przyczyn agresji dziecka upatruje si´ w jego pierwszym Êrodowisku wychowawczym, jakim jest rodzina; 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 g∏ównego 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 jego wrogie nastawienie do otoczenia, co stanowi ryzyko zachowaƒ agresywnych.
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•

Przyzwalajàca i tolerancyjna postawa wobec dziecka, szczególnie wobec jego
zachowaƒ agresywnych w stosunku do otoczenia, cz´sto po∏àczona z brakiem
jasnych norm wobec dopuszczalnoÊci agresji.

Takie wychowanie cz´sto nazywane bywa „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 otoczenia,
powodujà ich utrwalanie si´.
•

Brutalne, agresywne zachowanie rodzica.

Agresja jest zachowaniem, którego mo˝na si´ nauczyç poprzez obserwacj´ lub bycie
obiektem takich zachowaƒ. Dzieci, które sà 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.

2.2.3. Wp∏yw grupy rówieÊniczej
Grupa rówieÊnicza jest dla dzieci wa˝nym obszarem odniesienia. Nast´pujàce zjawiska
grupowe mogà wp∏ywaç na ukszta∏towanie si´ wÊród dzieci wzorców agresywnych
zachowaƒ:
•
•
•
•

NaÊladowanie agresywnych zachowaƒ tych osób, które sà wa˝ne i atrakcyjne
w grupie (np. starsi koledzy).
Zmniejszenie si´ osobistej odpowiedzialnoÊci za agresywne zachowania, poprzez
„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.

2.2.4. 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:
•

•
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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. system norm niejasny, niespójny lub normy
„podwójne” (inne sà deklarowane, a inne rzeczywiÊcie obowiàzujà), normy preferujàce
u˝ycie si∏y, nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczàce.

•

•

Niew∏aÊciwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne,
bagatelizowanie przez nauczycieli niektórych agresywnych zachowaƒ uczniów,
brak reakcji na drobne wykroczenia, brak 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.

2.3. Formy agresji i przemocy szkolnej
Najcz´Êciej spotykane formy agresji i przemocy szkolnej to:
•

•

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 tego innych.
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.

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 wp∏ywajà na siebie wzajemnie.
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 si´ zachowujà 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 fizycznà 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”),
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•
•

zmuszanie uczniów do bezwzgl´dnego podporzàdkowania,
stosowanie nadmiernych kar i konsekwencji nie zwiàzanych z zachowaniem ucznia.

W badaniach prowadzonych w ¸odzi w 2002 roku uczniowie wskazali, ˝e agresywne
zachowania nauczycieli pojawiajà si´ sporadycznie w szko∏ach podstawowych (4%),
cz´Êciej w gimnazjach (19%) i najcz´Êciej w szko∏ach ponadgimnazjalnych (21%).
Ostatnio coraz cz´Êciej w szko∏ach wyst´puje równie˝ zjawisko przemocy grup uczniów
wobec pojedynczych nauczycieli. Dotyczy ono najcz´Êciej uczniów 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 i jednolitej, zdecydowanej postawy wobec agresywnych zachowaƒ
uczniów skierowanych zarówno przeciwko cz∏onkom grona nauczycielskiego, jak
i pracowników niepedagogicznych szko∏y.

2.4. Skutki przemocy
Najcz´Êciej myÊlimy o szkodach, jakie sà udzia∏em ofiar przemocy. Ale w rzeczywistoÊci
konsekwencje przemocy ponoszà wszyscy uczestnicy tych sytuacji. 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, ma te˝ wiele
skutków d∏ugofalowych.

Ofiary przemocy
prze˝ywajà poczucie poni˝enia i upokorzenia, l´k, rozpacz i smutek. Czujà si´
osamotnione, bezradne i bezsilne. Wstydzà si´ i czujà si´ winne, ˝e nie potrafià sobie
poradziç. W szkole wp∏ywa to negatywnie na koncentracj´ i w konsekwencji na wyniki
w nauce. D∏ugotrwa∏e pozostawanie w takiej sytuacji mo˝e prowadziç do zaburzeƒ
somatycznych, cz´sto powa˝nych schorzeƒ, ale przede wszystkim pozostawia
przewa˝nie trwa∏y uraz psychiczny.
D∏ugofalowe skutki bycia ofiarà przemocy to obni˝ona samoocena i zani˝one poczucie
w∏asnej wartoÊci, problemy spo∏eczne – trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów, sk∏onnoÊç
do izolacji, cz´ste myÊli samobójcze.

Dla sprawców przemocy
konsekwencjà jest utrwalanie si´ sposobu agresywnych zachowaƒ na przysz∏oÊç,
obni˝anie si´ poczucia odpowiedzialnoÊci za w∏asne dzia∏ania, sk∏onnoÊç do zachowaƒ
aspo∏ecznych, ∏atwe wchodzenie w konflikty z prawem.
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Âwiadkowie przemocy,
którzy nie potrafili si´ jej skutecznie przeciwstawiç, prze˝ywajà dezorientacj´, cz´sto
latami przechowujà poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczà si´
biernoÊci, bezradnoÊci i niereagowania w trudnych sytuacjach.

2.5. Rozpoznawanie ofiar i sprawców przemocy
Ofiary przemocy szkolnej
bardzo rzadko mówià doros∏ym o swoich problemach. Cz´sto majà doÊwiadczenia
bagatelizowania ich k∏opotów przez doros∏ych („przezywajà ci´ - nie zwracaj na to uwagi”,
„nie skar˝”). Obawiajà si´ te˝ pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony przeÊladowców.
Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy - dziecko jest przekonane,
˝e zas∏u˝y∏o na takie traktowanie.
Zachowanie i samopoczucie ofiary ulega zmianom w przebiegu procesu przemocy.
Z poczàtku dziecko najcz´Êciej próbuje si´ na ró˝ne sposoby obroniç. Polega to np. na
uleganiu sprawcom, wykonywaniu ich poleceƒ, odrabianiu za nich lekcji, przynoszeniu
lub zdobywaniu dla nich ˝àdanych przedmiotów. Dziecko próbuje czasem 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. Dlatego te˝ wielu doros∏ych d∏ugo nie zauwa˝a problemu.
Gdy to nie pomaga, ofiara dokuczania i przeÊladowania zaczyna powoli unikaç trudnych
dla niej sytuacji. Izoluje si´, mo˝e opuszczaç lekcje lub udawaç chorob´. Czasem
odmawia wychodzenia z domu lub ˝àda zmiany szko∏y; w skrajnych przypadkach dzieci
takie uciekajà z domu lub podejmujà próby samobójcze.
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 rozpoznaç 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 cz´sto sà chowane, rozrzucane albo te˝ niszczone,
ma wyraêne Êlady fizyczne – 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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

jest izolowane, nie zapraszane do wspólnych dzia∏aƒ, w czasie podzia∏u na grupy
zostaje samo, jako ostatnie wybierane jest do grupy,
ma problemy w g∏oÊnym wypowiadaniu si´ na lekcji,
traci zainteresowanie naukà, pogarszajà si´ jego stopnie,
spóênia si´ do szko∏y lub zaczyna chodziç do niej i z niej dziwnà, okr´˝nà trasà albo
zaczyna jej unikaç, wagaruje,
przerwy sp´dza samo lub stara si´ trzymaç w pobli˝u nauczyciela,
nie bierze udzia∏u w imprezach i wyjazdach klasowych lub trzyma si´ podczas nich
obok doros∏ych,
nie ma kolegów, nikt nie przychodzi do jego domu i ono samo te˝ nikogo 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;
cz´sto te˝ sà nielubiane przez nauczycieli i same mogà stosowaç przemoc wobec
s∏abszych od siebie.
Uczniowie stosujàcy przemoc zazwyczaj sà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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starsi, silniejsi lub bardziej sprawni fizycznie od swoich ofiar,
aktywni i energiczni, starajà si´ dominowaç nad otoczeniem i próbujà podporzàdkowaç
sobie innych,
sà 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,
pope∏niajà kradzie˝e i wchodzà w konflikty z prawem,
cz´sto si´ buntujà, wyst´pujà przeciw doros∏ym, chocia˝ mogà te˝ baç si´
silniejszych od siebie,
majà opini´ „twardych”, nie przejawiajà wstydu, poczucia winy i empatii wobec innych,
sà raczej pewni i zadowoleni z siebie,
zazwyczaj majà grup´ osób, wÊród których cieszà si´ popularnoÊcià,
im sà starsi, tym bardziej majà negatywny stosunek do szko∏y i tym gorsze oceny.

3.

ROZWIÑZYWANIE
PROBLEMÓW AGREJI
I PRZEMOCY W SZKOLE
– DOBRE PRAKTYKI

3.1. Warunki wdra˝ania dobrych praktyk
Podstawowym warunkiem skutecznego dzia∏ania jest zdawanie sobie sprawy z tego,
z jakiego rodzaju problemami mamy do czynienia. Osoby, które próbujà zmieniç sytuacj´
w szkolnym Êrodowisku - zmniejszyç do minimum poziom wyst´powania zachowaƒ
agresywnych i rozbroiç proces przemocy - powinny wiedzieç jak z∏o˝one sà to zjawiska
i orientowaç si´ w ich naturze i przyczynach powstawania. Powinni te˝ zdawaç sobie
spraw´ ˝e ich dzia∏ania b´dà przebiegaç wewnàtrz skomplikowanych i wzajemnie
od siebie zale˝nych systemów i grup spo∏ecznych.
Równie istotnym problemem jest osiàgni´cie wzgl´dnej równowagi pomi´dzy realnymi
warunkami psychologicznymi (nie zawsze jawne normy, relacje i struktura grup uczestniczàcych w ˝yciu spo∏ecznym na terenie szko∏y), a konkretnymi technikami, pomys∏ami,
„dobrymi praktykami”, które uwidocznià si´ w dzia∏aniach.
NieznajomoÊç rzeczywistych norm i relacji grup uczestniczàcych w ˝yciu szkolnym
(uczniowie, nauczyciele obs∏uga szko∏y, rodzice, nadzór merytoryczny i administracyjny)
mo˝e skutkowaç niepowodzeniem skàdinàd dobrych pomys∏ów.
Administracja szkolna, dyrektorzy szkó∏ i nauczyciele, cz´sto pod wp∏ywem i presjà
bie˝àcych wydarzeƒ goràczkowo poszukujà prostych, ∏atwych i natychmiast skutecznych
pomys∏ów i „dobrych praktyk”. Jednak w naszym przekonaniu wiele pomys∏ów straci
swojà „cudownà moc”, kiedy zostanà zastosowane przez inne osoby, w innym miejscu
i Êrodowisku i je˝eli wraz z ciekawym pomys∏em nie przeniesiemy, a w∏aÊciwie nie
stworzymy w autonomicznym procesie zmian Êrodowiskowych, zdrowych
psychologicznych warunków sprzyjajàcych autentycznym dzia∏aniom w zakresie przeciwdzia∏ania i rozwiàzywania problemów agresji i przemocy w szkole. Chodzi przede
wszystkim o integracj´ wszystkich pracowników szko∏y wokó∏ wspólnej odpowiedzialnoÊci za rozwój i wychowanie powierzonych im dzieci oraz o wspó∏prac´ w tym samym
zakresie z rodzicami opartà na wspólnocie zasadniczych wartoÊci i celów.
Szeroko rozumiane warunki psychologiczne, które wydajà nam si´ najistotniejsze
i decydujàce jeÊli idzie o wp∏yw na koƒcowy efekt, spróbujemy opisaç dzielàc
je na kilka grup
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a/ Integracja i zaufanie
Proces wychowania dzieci i m∏odzie˝y jest z natury wspólnym oddzia∏ywaniem
doros∏ych na m∏odzie˝ i dzieci, które ma za zadanie ochraniaç i wspieraç je w rozwoju
spo∏ecznym, psychicznym i fizycznym. Znaczàce braki w zakresie pog∏´bionej
wspó∏pracy i integracji doros∏ych mogà zmniejszyç, a czasem zniweczyç wysi∏ki
pojedynczych osób w tym zakresie. Kiedy próbujemy ograniczaç i likwidowaç zjawiska
agresji i przemocy w szkole zasada zintegrowanych i wspólnych dzia∏aƒ wszystkich
doros∏ych nabiera decydujàcego znaczenia. To z kolei wymaga pewnego wst´pnego
poziomu integracji i zaufania. Jak wi´c doprowadziç do sytuacji, aby pojedynczy
nauczyciel czy pracownik szko∏y dzia∏a∏ na rzecz wszystkich a wszyscy wspierali jego
jednostkowe wysi∏ki?
Integracja prowadzi do zaufania, zaufanie wynika z integracji. Trudno podjàç dzia∏ania
integracyjne bez choçby wst´pnej ufnoÊci w to, ˝e jeÊli nie wszyscy, to przynajmniej
wi´kszoÊç grona pedagogicznego ma dobrà wol´ i chce podjàç wysi∏ek w kierunku
poprawy sytuacji.
Integracja oznacza zdrowe relacje mi´dzy wszystkimi pracownikami szko∏y, oparte
na jasnych i sprawiedliwych normach grupowych. Z kolei struktura tej grupy powinna byç
czytelna dla wszystkich jej cz∏onków oraz pozwalaç ka˝dej jednostce mieç realny wp∏yw
na ca∏oÊç sytuacji. Szkodliwa jest wi´c sytuacja, kiedy w swoich dzia∏aniach pracownicy
szko∏y kierujà si´ niejawnymi a jednak przestrzeganymi destrukcyjnymi zasadami
(np. lepiej nie mówiç o przemocy wÊród uczniów swojej klasy, bo to zastanie przez
kolegów ocenione jako „nie radzenie sobie z klasà”).
Zdrowe relacje oznaczajà równie˝, ˝e wszystkie problemy i konflikty pojawiajàce si´
w grupie potrafi ona rozwiàzaç samodzielnie, bàdê korzystajàc z pomocy zewn´trznej,
nie tracàc przy tym swojej skutecznoÊci dzia∏ania.
Dobrym sposobem poprawiania integracji w szkole mogà byÊ warsztaty i treningi
prowadzone na odpowiednim poziomie, równie˝ treningi interpersonalne, podczas
których doroÊli pracujàcy w danej szkole b´dà mieli warunki, aby si´ lepiej poznaç
i zrozumieç. To z kolei jest podstawà zaufania, ˝e program dzia∏aƒ w sprawie reagowania
i przeciwdzia∏ania przemocy, który wszyscy przyj´liÊmy, b´dzie przez wszystkich
solidarnie realizowany.

b) Motywacja i zaanga˝owanie
Zdecydowana wi´kszoÊç nauczycieli przychodzi do pracy w szkole, poniewa˝ chce
pomagaç dzieciom w ich rozwoju i przygotowaniu do ˝ycia spo∏ecznego i zdecydowana
jest anga˝owaç si´ w dzia∏ania, które w sensowny sposób prowadzà do tego celu. Jednak
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praca i wspó∏praca z ludêmi jest skomplikowanym procesem, w którym nic nie jest dane
na zawsze. Od ÊwiadomoÊci liderów grupowych ( prze∏o˝onych ) zale˝y w znacznym
stopniu to, czy podj´te zostanà dzia∏ania d∏ugofalowe, które b´dà przynosiç sukcesu
a wysi∏ek i wspó∏praca b´dà nagradzane, czy te˝ nie. Sukcesy, o które nie jest ∏atwo
w zakresie rozwiàzywania problemów agresji i przemocy, zadecydujà o trwa∏ej
motywacji i zaanga˝owaniu w codzienne dzia∏ania pojedynczych osób i ca∏ego zespo∏u.

c) Wiedza i umiej´tnoÊci
Znaczenie wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie dydaktyki jest w takiej instytucji jak szko∏a
prawdà niepodwa˝alnà. Ta sama niepodwa˝alnoÊç powinna równie˝ odnosiç si´
do wiedzyi kompetencji psychologicznych w zakresie procesu wychowania, sk∏adnikiem
którego jest chronienie m∏odych ludzi przed destrukcyjnym fizycznymi i psychologicznymi skutkami agresji i przemocy.
W zakresie zajmowania si´ problematykà agresji i przemocy kompetencje
psychologiczne majà znaczenie zasadnicze, poczynajàc od rzetelnego psychologicznego
rozumienia tych zjawisk, a na umiej´tnoÊci kontaktów z ofiarami, sprawcami i Êwiadkami
agresji i przemocy koƒczàc. I tak np. fakt, ˝e znikoma iloÊç szkó∏ koncentruje si´
w swoich dzia∏aniach na dzieciach, które sta∏y si´ ofiarami procesu przemocy, mo˝e
niestety Êwiadczyç o niedostatkach w zakresie tych kompetencji.
Pozostawanie w relacji psychologicznej z osobami zachowujàcymi si´ agresywnie i/lub
poddanymi procesowi przemocy, wymaga wysokich kompetencji psychologicznych.
Z jednej strony konieczne jest zaanga˝owanie osobiste przy jednoczesnym rozumieniu
ca∏oÊci problemów, szybki sprzeciw wobec destrukcyjnych zachowaƒ, a drugiej
- d∏ugofalowy wysi∏ek na rzecz ich trwa∏ej zmiany.
Jednakowe rozumienie zjawisk z∏oÊci, agresji i przemocy, ich natury i mechanizmów
wewn´trznych jest warunkiem poznawczym do wspólnych, zintegrowanych,
d∏ugofalowych dzia∏aƒ . ¸atwiej jest osiàgnàç takie rozumienie zjawiska poprzez wspólny
udzia∏ w szkoleniu na ten temat. Aby edukacja nauczycieli na ten temat by∏a skuteczna,
dobrze jest wybieraç szkolenia sprawdzone, które zawierajà rzetelnà wiedz´
i wynikajàce z niej post´powanie, a jednoczeÊnie uczà konkretnych umiej´tnoÊci
reagowania.

d) Wsparcie merytoryczne i emocjonalne
Z∏o˝onoÊç problematyki agresji i przemocy oraz mnogoÊç ró˝nych form i zjawisk, które
im towarzyszà powoduje, i˝ u osób próbujàcych rozwiàzywaç te problemy mogà pojawiaç
si´ najró˝niejsze wàtpliwoÊci, obawy, niepewnoÊç i obcià˝enie emocjonalne.
Z koniecznoÊci potrzebny jest w szkole pewien zakres specjalizacji, ale te˝ wszyscy b´dà
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potrzebowaç wsparcia emocjonalnego. Warto przewidzieç w szkolnym programie
rozwiàzywania problemów agresji i przemocy, kto b´dzie naszym zapleczem merytorycznym, do kogo udamy si´ po pomoc w sprawach szczególnie skomplikowanych
i specjalistycznych i w jaki sposób poradzimy sobie z obcià˝eniem emocjonalnym
pojawiajàcym si´ na przyk∏ad, kiedy spotykamy si´ ze szczególnie drastycznymi formami
przemocy. Warto mieç sprawdzonych specjalistów jako doradców i zadbaç o jakiegoÊ
rodzaje grupy wsparcia emocjonalnego dla pracowników szko∏y.
Na zakoƒczenie warto te˝ wspomnieç o znaczeniu innych warunków – lokalowych,
Êrodowiskowych i organizacyjnych. W wielu szko∏ach sam budynek i rozk∏ad
funkcjonalny mo˝e sprzyjaç pojawianiu si´ zachowaƒ agresywnych. Bardzo wàskie
schody, po których nie sposób poruszaç si´ na przerwie, ˝eby kogoÊ nie potràciç, szatnia
z przejÊciem tak wàskim, ˝e nie sposób nie popchnàç kolegi na ogrodzenie z grubego
drutu, zakamarki gdzie nie dociera wzrok dy˝urujàcego nauczyciela, sklepik w którym
nie sposób coÊ zdà˝yç kupiç nie wypychajàc innych z kolejki - to jedynie przyk∏ady
negatywnych warunków.
Z kolei w lokalnym Êrodowisku mogà istnieç ludzie, organizacje, formy ˝ycia spo∏ecznego,
bardzo sprzyjajàce uczeniu si´ wspólnego przebywania i dzia∏ania bez wyrzàdzania sobie
krzywdy. Z jednej wi´c strony poprawianie warunków, a z drugiej odwo∏ywanie si´
do spo∏ecznoÊci lokalnej mo˝e dawaç du˝e pole do wypracowania oryginalnych form
wspó∏˝ycia spo∏ecznego na ternie szko∏y bez uciekania si´ do agresji i przemocy.

3.2. Systemowe podejÊcie jako warunek wdra˝ania
dobrych praktyk
Zbudowanie szkolnego systemu skutecznie zapobiegajàcego przemocy jest zadaniem
wymagajàcym czasu i podj´cia wielu kroków, a na widoczne zmiany cz´sto trzeba
poczekaç d∏u˝szy czas. Jednak ju˝ podj´cie takich prób mo˝e zaowocowaç poprawà
relacji mi´dzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Ca∏kowite unikni´cie zachowaƒ agresywnych w szkole raczej nie jest mo˝liwe, natomiast
warto dà˝yç do sytuacji, w której interwencja wobec zachowaƒ agresywnych b´dzie
szybka i zdecydowana, co spowoduje znaczne zmniejszenie si´ ich liczby i zapobiegnie
przeradzaniu si´ agresji w przemoc.
Szko∏a jest skomplikowanym systemem i rozwiàzywanie problemów agresji i przemocy
na jej terenie wymaga systemowego podejÊcia. Oznacza to, ˝e podejmowane
dzia∏ania b´dà mia∏y charakter ciàg∏y i systematyczny i obejmà 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
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jà otrzymaç. Muszà istnieç jasne, wspólne dla wszystkich zasady i procedury interwencji
i post´powania w przypadkach agresji i przemocy – zarówno doraêne, jaki d∏ugofalowe.
Wewn´trzna polityka szko∏y wobec zjawiska przemocy stanie si´ skuteczna tylko
wówczas, gdy b´dzie wspólnà decyzjà grona nauczycielskiego. Sytuacja, w której decyzje
podejmuje tylko dyrekcja szko∏y, powoduje najcz´Êciej du˝y opór u nauczycieli
i pozorowanie dzia∏aƒ. Jednak przekonanie ze strony dyrektora o potrzebie takich dzia∏aƒ
i jego gotowoÊç do ich wspierania sà niezb´dne. Powstanie i wdro˝enie skutecznego
programu przeciwdzia∏ajàcego przemocy wymaga w∏àczenia w dzia∏ania wszystkich
nauczycieli, jak równie˝ pracowników niepedagogicznych szko∏y. Nie wszyscy b´dà
zaanga˝owani w tym samym stopniu, jednak powinni znaç i akceptowaç jego kszta∏t oraz
byç odpowiedzialni za jego wspó∏tworzenie.
Pomimo pewnych wspólnych za∏o˝eƒ, skuteczny system zapobiegania przemocy
szkolnej b´dzie mia∏ w poszczególnych szko∏ach indywidualny charakter – ka˝da szko∏a
ma w∏asnà specyfik´ oraz zró˝nicowane potrzeby i mo˝liwoÊci. Dlatego te˝ nie istniejà
gotowe, jednakowe dla wszystkich szkó∏ rozwiàzania i schematy post´powania.

Etapy tworzenia systemu zapobiegania przemocy w szkole zazwyczaj sà nast´pujàce:
•

•

•
•

Zdobycie i pog∏´bienie przez nauczycieli wiedzy na temat zjawiska agresji
i przemocy (szkolenia, zbadanie poziomu i zakresu tego problemu w szkole,
konsultacje z rodzicami i uczniami) oraz nauka interwencji i reagowania
Opracowanie podstaw dzia∏ania systemu – 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
Og∏oszenie i wprowadzenie systemu
Monitorowanie systemu i jego ewaluacja

3.3. Rodzaje i formy dobrych praktyk
Dzia∏ania zapobiegajàce agresji i przemocy w szkole powinny byç realizowane
jednoczeÊnie w kilku obszarach.

Na poziomie ca∏ej szko∏y mogà to byç:
•
•
•
•

diagnoza problemu,
pog∏´bianie wiedzy umiej´tnoÊci nauczycieli – szkolenia, grupy wsparcia i inne
formy edukacji
zespo∏y nauczycieli do ró˝nych zadaƒ (interwencyjne, wychowawcze itp.),
edukacja rodziców,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stworzenie jasnego systemu norm i zasad szkolnych oraz konsekwencji za ich
nieprzestrzeganie,
konferencje i inne akcje szkolne na temat problemu agresji w szkole,
wspó∏praca szko∏y ze Êrodowiskiem lokalnym,
zaj´cia pozalekcyjne,
atrakcyjne sposoby sp´dzania przerw,
nadzór nad uczniami – dy˝ury podczas przerw, dy˝ury doros∏ych w niebezpiecznych miejscach i zmniejszenie dost´pu do nich,
inne formy nadzoru – monitoring, ochrona, identyfikatory, patrole szkolne
zaufana osoba, do której mo˝na zwróciç si´ w sprawach agresji i przemocy,
skrzynki na problemy i inne sposoby informowania nauczycieli przez uczniów
o swoich problemach
zauwa˝anie i docenianie dobrych zachowaƒ uczniów
dzia∏ania anga˝ujàce uczniów
dzia∏ania budujàce szkolna wspólnot´ i tworzàce pozytywny klimat szko∏y

Na poziomie klasy mo˝liwe dzia∏ania to:
•
•
•

wspólnie ustalone regu∏y (zasady) majàce na celu zapobieganie przemocy (w tym
tak˝e jasno okreÊlone konsekwencje),
zaj´cia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla uczniów,
spotkania: uczniowie - nauczyciele - rodzice,

Na poziomie jednostki sà to dzia∏ania zwiàzane z pomaganiem konkretnym osobom
– prowadzenie mediacji lub pomoc ofiarom czy sprawcom agresji i przemocy. Mo˝na
tu wi´c wyró˝niç nast´pujàce formy dzia∏aƒ:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

mediacje
indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy,
rozmowy z rodzicami ofiar przemocy,
w∏àczenie ofiar przemocy w aktywnoÊç grupowà,
grupy dla ofiar przemocy
rozmowy interwencyjne ze sprawcami, wyciàganie wobec nich wczeÊniej
ustalonych konsekwencji, zawieranie kontraktów motywujàcych do zmiany
zachowaƒ,
rozmowy z rodzicami agresorów,
grupy edukacyjne i terapeutyczne dla sprawców agresji i przemocy,
w∏àczanie sprawców przemocy w pozytywne dzia∏ania na rzecz innych osób

W opracowaniu znalaz∏y si´ jedynie przyk∏ady dobrych praktyk, które realizowane by∏y
w szko∏ach nagrodzonych i wyró˝nionych w konkursie „Szko∏a bez przemocy” – m.in.
ze wzgl´du na posiadane informacje oraz fakt, i˝ praktyki te w wi´kszoÊci stanowi∏y
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dzia∏ania systematyczne, d∏ugofalowe i ca∏oÊciowe. Warto jednak podkreÊliç, ˝e równie˝
inne szko∏y zg∏oszone do udzia∏u w konkursie prowadzi∏y na swoim terenie wiele interesujàcych i wartoÊciowych dzia∏aƒ.
Powy˝szy podzia∏ jest w znacznym stopniu umowny – niektóre z dobrych praktyk zawierajà jednoczeÊnie kilka form dzia∏ania (np. jednoczeÊnie edukujà, anga˝ujà uczniów
i integrujà spo∏ecznoÊç szkolnà); z koniecznoÊci jednak musia∏y zostaç przyporzàdkowane do okreÊlonej kategorii. Przy opisach niektórych mo˝liwych form dzia∏ania brakuje
przyk∏adów konkretnych rozwiàzaƒ. Niektóre rodzaje dzia∏aƒ nie wystàpi∏y
w ˝adnej ze szkó∏ – mo˝na przypuszczaç, ˝e te rodzaje praktyk nie sà w szko∏ach
powszechne (bàdê to z powodu braku na ich terenie przygotowanych do tych dzia∏aƒ
osób, bàdê braku przekonania o ich potrzebie). Inne z kolei rodzaje praktyk pojawiajà si´
w wielu (lub nawet we wszystkich) szko∏ach, brak natomiast szczegó∏ów co do sposobu
ich realizacji (np. monitoring, prowadzenie rozmów z rodzicami).

3.3.1. Dzia∏ania realizowane na terenie ca∏ej szko∏y
Diagnoza problemu, audyt
Podj´cie skutecznych dzia∏aƒ w du˝ym stopniu zale˝y od prawid∏owej oceny sytuacji
szkolnej. Diagnozie problemu przemocy w szkole mogà s∏u˝yç:
a)

badania ankietowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

Ankiet´ mo˝na samodzielnie opracowaç na potrzeby danej szko∏y, korzystajàc
ewentualnie z pomocy kompetentnych osób (pedagog, socjolog lub psycholog), lub te˝
skorzystaç z gotowych ankiet. Pytania w ankiecie mogà dotyczyç np. miejsc, form
i cz´stotliwoÊci przemocy, jej ofiar, sprawców i Êwiadków.
Przy samodzielnym konstruowaniu ankiety i prowadzeniu badaƒ nale˝y pami´taç o tym, aby:
•
•
•
•
•

pytania dotyczy∏y konkretnych zachowaƒ,
osoby badane zna∏y poj´cia agresji i przemocy,
ankieta by∏a anonimowa,
badania prowadzili w miar´ mo˝liwoÊci nauczyciele nie uczàcy w danej klasie,
osoby wype∏niajàce kwestionariusz by∏y poinformowane o celu badania.

b) opracowanie „mapy przemocy” na terenie szko∏y (przy wspó∏pracy z samorzàdem
uczniowskim), analiza tej mapy oraz podj´cie dzia∏aƒ wynikajàcych z tej analizy.
Mapa taka uwzgl´dnia informacje o miejscach i okolicznoÊciach, w których dochodzi
do przemocy. Informacje uzyskane w ten sposób mogà bezpoÊrednio wskazywaç
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na rodzaj dzia∏aƒ zaradczych (np. zwi´kszenie liczby dy˝urujàcych osób w miejscach,
gdzie szczególnie cz´sto dochodzi do agresywnych zachowaƒ uczniów).
c) audyt zewn´trzny, czyli diagnoza wykonana przez kompetentne, niezale˝ne i obiektywne
osoby lub firmy,
d)

dokonywanie diagnozy sytuacji w klasie poprzez rozmowy, wywiady i obserwacje

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rac∏awicach Âlàskich – zdiagnozowano nasilenie
zachowaƒ agresywnych wÊród wszystkich cz∏onków szkolnej spo∏ecznoÊci za pomocà
badania ankietowego, którego wyniki przedstawione zosta∏y pracownikom szko∏y podczas
konferencji z udzia∏em przedstawicieli rodziców, policji i w∏adz samorzàdowych.
Wspólnie postanowiono, jakie kroki podjàç, by w szkole by∏o bezpieczniej. W ten sposób
powsta∏ program, który zak∏ada∏ udzia∏ wszystkich osób bezpoÊrednio bàdê poÊrednio
zwiàzanych ze szko∏à. Szko∏a zosta∏a zg∏oszona równie˝ do badania zewn´trznego, które
przeprowadzili wÊród uczniów i nauczycieli ankieterzy spoza szko∏y.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – dokonano wielostronnej diagnozy aktualnej sytuacji
w szkole za pomocà m.in.: ankiety dotyczàcej agresji i przemocy, ankiety dotyczàcej
postaw uczniów wobec alkoholu i innych Êrodków uzale˝niajàcych, ankiety dotyczàca
zaburzeƒ procesu socjalizacji, badaƒ socjometrycznych, a tak˝e diagnozy sytuacji
w klasach poprzez rozmowy, wywiady i obserwacje.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – Zespó∏ wychowawczy
opracowa∏ kwestionariusze do prowadzenia przez wychowawców comiesi´cznych
obserwacji. W ka˝dym miesiàcu poddawane szczególnej analizie te negatywne
zachowania, które si´ najcz´Êciej powtarza∏y; „ przechodzi∏y” te˝ one na kolejny miesiàc.
WÊród tych zachowaƒ by∏y przezwiska wulgaryzmy, bójki k∏ótnie, brak
dyscypliny na lekcjach / jedzenie, rozmowy/, niszczenie mienia.
W miar´ zg∏aszanych potrzeb realizowano diagnozowanie poszczególnych klas
w obszarach wskazanych przez wychowawców czy wynikajàcych z bie˝àcych potrzeb
Na zakoƒczenie projektu dla porównania przeprowadzono w klasach 3-6 ankiet´
dotyczàcà poczucia bezpieczeƒstwa stosowanym wczeÊniej narz´dziem.
■ Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie – dokonano diagnozy sytuacji szkolnej
na podstawie anonimowej, dobrowolnej ankiety dla uczniów, obserwacji uczniów
w ró˝nych sytuacjach, rozmów z rodzicami uczniów, informacji ze skrzynki „zaufania”
oraz analizy uwag w zeszytach klasowych.
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Pog∏´bianie wiedzy i umiej´tnoÊci nauczycieli
Wiedza na temat przemocy jest doÊç specyficzna, odleg∏a od potocznych wyobra˝eƒ
i dlatego wiele osób ma problem z rozpoznawaniem i rozumieniem tego rodzaju zjawisk,
a co za tym idzie – tak˝e z reagowaniem na nie. Nauczyciele 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 przemocy nie mo˝na polegaç wy∏àcznie na intuicji, reagujàc
trzeba zachowaç pewne zasady i potrzebne sà odpowiednie szkolenia, aby t´ wiedz´
zdobyç. Sama wiedza równie˝ nie wystarczy; potrzebne sà pewne praktyczne umiej´tnoÊci
post´powania, reagowania, odpowiedniego prowadzenia rozmów. Dlatego bardzo wa˝ne
jest, aby szkolenia dla nauczycieli by∏y raczej 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.
Takie czy inne formy edukacji nauczycieli prowadzone sà we wszystkich szko∏ach,
cz´sto jednak ich opisy sà - z koniecznoÊci- bardzo ogólne i niewystarczajàce. Stàd te˝
zaprezentowany poni˝ej obszerny wybór przyk∏adów dobrych praktyk nie jest
podyktowany przede wszystkim ich wartoÊcià merytorycznà, a raczej ch´cià pokazania
ró˝norodnoÊci form w tym zakresie.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie – oprócz indywidualnych
szkoleƒ czy kursów zorganizowano w szkole kilka szkoleƒ dla wszystkich bàdê
wi´kszoÊci nauczycieli. Pi´tnastu nauczycieli zosta∏o przeszkolonych w zakresie programu
„Spójrz inaczej”.
■ Gimnazjum nr 1 im. Âw. Kingi w Bochni – zaplanowano i przeprowadzono szkolenia
na terenie szko∏y dla wszystkich nauczycieli:
•
warsztaty „Agresja w szkole – jak jej zapobiegaç”,
•
szkolenie „Prawa i obowiàzki uczniów, nauczycieli i rodziców”,
•
warsztaty „Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami”.
■ Gimnazjum nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu – odby∏a si´ konferencja
szkoleniowa „Przemoc w szkole - Wiemy co robiç”, grupa nauczycieli bra∏a udzia∏
w szkoleniu „Jak sobie radziç z agresjà i przemocà w szkole” , a wszyscy wychowawcy
klas pierwszych i dwóch nauczycieli klas drugich ukoƒczy∏o szkolenie w zakresie
Programu Profilaktyki Spo∏ecznej „3 x MY”.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Âwiebodzinie
– organizowana by∏a „grupa wsparcia” dla nauczycieli prze˝ywajàcych trudnoÊci
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w kontaktach wychowawczych z uczniami. Ka˝dy nauczyciel móg∏ zwróciç si´ do
pedagoga lub innego nauczyciela jako “ratownika sytuacyjnego” o pomoc lub porad´.
■ Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie – odby∏o si´ szkolenie rady
pedagogicznej dotyczàce zapobiegania i przeciwdzia∏ania agresji. Zosta∏y przedstawione
dzia∏ania prawne, jakie stosuje si´ wobec nieletnich, zaprezentowano te˝ jak nale˝y
prowadziç z uczniami trudne rozmowy i omówiono techniki mediacyjne. Cz´Êç nauczycieli
bra∏a udzia∏ w kursie „Rozwiàzywanie konfliktów, mediacja”, a dziesi´cioro nauczycieli
przesz∏o szkolenie z programu „Spójrz inaczej”.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – przeprowadzono warsztaty dla Rady
Pedagogicznej: „Jak sobie radziç z agresjà i przemocà w szkole” oraz szkolenie dla
nauczycieli w ramach programu Treningu Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych START.
■ Szko∏a Podstawowa nr 9 im. W∏adys∏awa Jagie∏∏y w Kutnie – zorganizowanie szkolnego
Forum Nauczycieli w celu wymiany doÊwiadczeƒ oraz zintegrowania i zwi´kszenia
skutecznoÊci oddzia∏ywaƒ wychowawczych.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – przeprowadzono szereg ró˝norodnych szkoleƒ dla
nauczycieli m.in.:
Jak radziç sobie z przemocà i agresjà w szkole, Usprawnianie umiej´tnoÊci
wychowawczych, Agresja u uczniów, Dziecko nadpobudliwe w szkole – objawy
i sposoby pomocy, Proces rozwiàzywania konfliktów jako jedna z metod oddzia∏ywaƒ
wychowawczych, Jak sobie radziç z w∏asnà z∏oÊcià.
Ponadto wyposa˝ono bibliotek´ szkolnà w literatur´ dotyczàcà powy˝szych
problemów, utworzenie te˝ baz´ materia∏ów dotyczàcych agresji i przemocy
dla nauczycieli.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka w Kielcach – odby∏o si´ spotkanie szkoleniowe
dla pracowników administracji i obs∏ugi , prowadzone przez psychologa. z poradni
psychologiczno pedagogicznej.
■ Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych – opracowana zosta∏a kieszonkowa
broszur´ dla nauczycieli:
„Agresja, jako przejaw bezsilnoÊci”, z której mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e agresja i przemoc
to dwie ró˝ne sprawy i jak reagowaç na ka˝dà z nich, oraz ˝e czasem nauczyciele
zupe∏nie nieÊwiadomie i nie ze z∏ych intencji bywajà agresywni. W broszurce zawartych
zosta∏o 10 zasad dla nauczycieli, którzy chcà ob∏askawiç agresj´.

22

Zespo∏y nauczycieli do ró˝nych zadaƒ
Dla realizacji zadaƒ wychowawczych szko∏y mogà tworzyç zespo∏y wychowawcze lub
inne zespo∏y problemowo - zadaniowe. Do zadaƒ zespo∏ów wychowawczych formalnie
nale˝y wiele dzia∏aƒ zwiàzanych z zapobieganiem i reagowaniem na zjawiska agresji
i przemocy w szkole n. p.: opracowywanie programu wychowawczego i programu
profilaktyki szko∏y a tak˝e szczegó∏owych procedur dotyczàcych nagradzania i wyciàgania
konsekwencji wobec uczniów. Jednak spotkania w zespo∏ach wychowawczych mogà
staç si´ równie˝ okazjà do wymiany informacji i doÊwiadczeƒ, umówienia si´ na wspólny
sposób dzia∏ania i post´powania w stosunku do uczniów majàcych trudnoÊci. Szczególne
znaczenie w takich przypadkach mo˝e mieç spotykanie si´ zespo∏ów nauczycieli uczàcych
w jednej klasie. Ró˝nego rodzaju zespo∏y problemowo-zadaniowe mogà natomiast
powstawaç w zale˝noÊci od potrzeb i zajmowaç si´ bardzo szczególnymi i konkretnymi
zadaniami np.,. opracowaniem strategii rozwiàzywania konkretnego problemu,
wprowadzaniem mediacji w szkole, rozwiàzywaniem konfliktów itp.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – dzia∏a∏ Zespó∏
Wychowawczy, w czasie comiesi´cznych posiedzeƒ dokonywano m.in. analizy arkuszy
obserwacji zachowaƒ uczniów. Podejmowano dzia∏ania w stosunku do ca∏ych klas, jak
i poszczególnych uczniów. Rozmawiano z rodzicami dzieci, które by∏y kilkakrotnie
wskazywane w arkuszu. Wyniki omawiane by∏y te˝ z radà pedagogicznà.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – systematycznie pracowa∏y klasowe zespo∏y
wychowawcze; spotkania odbywa∏y si´ 2-3 razy w semestrze (lub w zale˝noÊci
od potrzeb) w celu omówienia problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów
oraz ustalenia jednolitych oddzia∏ywaƒ wychowawczych.
■ Zespól Szkó∏ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich – cyklicznie spotykajà si´
zespo∏y klasowe (wychowawca, nauczyciele uczàcy, pedagog, wicedyrektor szko∏y),
podczas spotkaƒ przekazywane sà informacje na temat uczniów, majàce znaczenie dla
lepszej wspó∏pracy nauczycieli.
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – rozwiàzywane sà
problemy wychowawcze uczniów w ramach spotkaƒ Komisji Wychowawczych
z udzia∏em przedstawicieli Policji lub Stra˝y Miejskiej.
■ Zespól Szkó∏ nr 5 w Suwa∏kach – stworzono zespó∏ natychmiastowego reagowania,
w sk∏ad którego wchodzà: wicedyrektor szko∏y, pedagog szkolny, wychowawca klasy,
nauczyciele – Êwiadkowie zdarzenia, przedstawiciele samorzàdu Szkolnego, rodzice obu
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stron. Jego zadaniem jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach nag∏ych. Zespól
w ciàgu 2 tygodni przeprowadza ocen´ zdarzenia, decyduje o Êrodkach zaradczych,
przedstawia efekty pracy na forum klasy i monitoruje realizacj´ postanowieƒ.
■ Szko∏a Podstawowa nr 44 w Bia∏ymstoku – powo∏ano do ˝ycia „Zespó∏ Wychowawczo
– Interwencyjny”. Jego zadaniem by∏o opracowanie kodeksu ucznia, procedur reagowania
w sytuacjach agresji i przemocy, strategii interwencyjnej, procedur szkolnych dzia∏aƒ
interwencyjnych w przypadku wyst´powania zachowaƒ problemowych uczniów oraz
post´powania nauczyciela w sytuacjach krzywdzenia dziecka.
■ Gimnazjum nr 8 im. Stanis∏awa Ligonia w Rudzie Âlàskiej – pedagog szkolny organizuje
zespo∏y interdyscyplinarne, w sk∏ad których wchodzà: pedagog szkolny, wychowawca
klasy, wychowawca Êwietlicy socjoterapeutycznej, pracownik socjalny, kurator,
pracownik policji rodzice. Zespó∏ ten wspólnie podejmuje decyzje wychowawcze.
■ Szko∏a Podstawowa nr 14 w Gliwicach – Powsta∏ Zespó∏ do spraw rozwiàzywania
konfliktów „Kompromis”, który tworzy∏o dwóch nauczycieli i pedagog szkolny
(z podzia∏em na klasy I – III i IV – VI). Uczniowie, nauczyciele, rodzice zg∏aszali konflikty,
problemy w formie pisemnej lub ustnej do w/w nauczycieli lub do skrzynki pocztowej z
napisem
„Punkt poszkodowanych”, równie˝ takie które pomimo podj´tych dzia∏aƒ wychowawczych
nie zosta∏y rozwiàzane. Nauczyciele prowadzàcy Zespó∏ po zapoznaniu si´ z problemem,
wyznaczali: czas, miejsce zebrania si´ Zespo∏u oraz osób zainteresowanych (uczniowie,
rodzice, przedstawiciele klasy, nauczyciele).
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – powo∏ano Szkolny Zespó∏
ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy, który tworzy∏ pedagog szkolny , wychowawca Êwietlicy,
dwóch przedstawicieli Samorzàdu Uczniowskiego, dwóch przedstawicieli Rady
Rodziców. Wypracowano w nim strategi´ przeciwdzia∏ania agresji.

Edukacja rodziców
Dostarczanie rodzicom informacji na temat zjawisk agresji i przemocy jest równie˝ bardzo
wa˝ne. 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 wyk∏adów,
pogadanek czy dyskusji, prowadzonych przez kompetentne w tym zakresie osoby; warto
jednak 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 telefony instytucji, w których mogà oni uzyskaç specjalistycznà pomoc dla siebie
lub swoich dzieci.
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Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie – dla wszystkich
rodziców zorganizowano dwie prelekcje na temat: „Co to jest agresja?”, i „Jak skutecznie
przeciwdzia∏aç agresji?” prowadzone przez psychologa i pedagoga z Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej. W ramach „Dni bez agresji” rodzicom zaprezentowano
spektakl „Pod napi´ciem”, otrzymali oni równie˝ gazetk´ informujàcà o dzia∏aniach
szko∏y w zakresie zapobiegania przemocy.
Wychowawcy klas „0” wyg∏osili pogadank´ dla rodziców na temat „Prawid∏owe
zachowanie si´ uczniów w szkole” Odby∏o si´ te˝ spotkanie policji z rodzicami.
Tematem by∏o bezpieczeƒstwo na terenie osiedla, na którym po∏o˝ona jest szko∏a.
Rodzice sà równie˝ zapraszani do udzia∏u w lekcjach otwartych, a nawet
do prowadzenia niektórych zaj´ç wychowawczych oraz do udzia∏u w ro˝nego typu
imprezach integracyjnych.
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – prowadzone sà
rozmowy z rodzicami podczas zebraƒ na temat zapobiegania agresji i przemocy
(z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez nauczycieli na szkoleniach).
Przeprowadzono te˝ kurs dla rodziców w zakresie technik mediacyjnych w oparciu
o metody „wychowania bez pora˝ek” autorstwa Gordona.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Suwa∏kach – dzia∏a punkt konsultacyjny dla rodziców prowadzony
przez pedagoga szkolnego
■ Szko∏a Podstawowa im. A. Mieleckiego w Koêminku – dla wszystkich rodziców zosta∏y
przygotowane listy wskazówek na temat sposobów radzenia sobie ze z∏oÊcià.
Zredagowano tak˝e list´ „Co robiç, gdy Twoje dziecko jest ofiarà przemocy?”, którà
w formie ulotek wychowawcy klas przekazali rodzicom. Zosta∏y one równie˝
wywieszone w szkole w miejscach ogólnie dost´pnych.
■ Szko∏a Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyƒskiego w Kielcach – z udzia∏em
psychoterapeuty, przeprowadzono panel dyskusyjny dla rodziców na temat „Postawy
rodzicielskie a rozwój osobowoÊci dziecka” oraz warsztaty ” Trening umiej´tnoÊci
wychowawczych”. Opracowano tak˝e broszur´- krótki poradnik skutecznego wychowania,
zawierajàcy informacje o programie oraz formach wsparcia i pomocy, jakie rodzic mo˝e
otrzymaç od szko∏y.
■ Gimnazjum nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu – rodzice i liczna grupa nauczycieli
szko∏y ucz´szcza∏a na zaj´cia warsztatowe „Szko∏a dla rodziców i wychowawców”
organizowanych przez Poradni´ Psychologiczno – Pedagogicznà.
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■ Terapeutyczna Szko∏a Podstawowa nr 119 we Wroc∏awiu – w ramach comiesi´cznych
konsultacji dla rodziców zosta∏y zaprezentowane przez nauczycieli i psychologów
wyk∏ady, które mia∏y na celu pokazaç metody pracy z dzieckiem oraz wspomagaç
umiej´tnoÊci wychowawcze. By∏y prowadzone tez przez psychologów warsztaty w celu
nawiàzania wspó∏pracy, ujednolicenia zasad szkolnych i domowych oraz usprawnienia
umiej´tnoÊci komunikacyjnych.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – przeprowadzonych zosta∏o szereg warsztatów dla
rodziców: Zachowania rodzicielskie budujàce dobry kontakt z dzieckiem, Jak pomóc
dziecku w wyborze szko∏y Êredniej, Praca z dzieckiem sprawiajàcym problemy
wychowawcze, Jak pracowaç z dzieckiem nadpobudliwym, Jak pomóc dziecku
w przygotowaniach do egzaminu, Za∏o˝enia programu Szko∏a bez przemocy, Przyczyny
agresji i sposoby jej zapobiegania, Bli˝ej siebie – dalej od narkotyków, Przygotowanie
do podj´cia profilaktyki domowej.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – organizowane by∏y
wspólne spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, podczas których zrealizowano
tematy: 1.GotowoÊç dziecka do podj´cia obowiàzków szkolnych, 2. Postawy rodzicielskie
a zachowania problemowe uczniów, 3.èród∏a zachowaƒ agresywnych- sposoby radzenia
sobie z takimi zachowaniami, 4.Jak rozmawiaç z dzieckiem.
Rodzice otrzymali ponadto materia∏y: kodeks “Szko∏y bez przemocy”, list do rodziców,
portret ofiary i agresora, informacje o przyczynach zjawiska agresji i przemocy, oraz
materia∏y zwiàzane z prelekcjà „Dziecko te˝ cz∏owiek”
Rodzice mieli te˝ okazj´ skorzystaç z bezp∏atnego psychologicznego punktu konsultacyjnego na terenie szko∏y.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – zainteresowani rodzice uczestniczyli
w warsztatach „Szko∏y dla rodziców”.

System norm i zasady
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 ∏amania tych zasad. 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´. Czasem jednak warto tworzyç oddzielne dokumenty, w których
znajdà si´ wszystkie ustalenia zwiàzane z zapobieganiem agresji i przemocy w szkole;
mo˝e to byç specjalny kodeks zawierajàcy jasny system norm i zasad szkolnych oraz
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konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, a tak˝e jednolite procedury dzia∏ania
i post´powania nauczycieli w tych przypadkach. Cz´sto w konkretnej szkole okazujà si´
potrzebne bardziej szczegó∏owe i specyficzne procedury np. reagowania w przypadku
„fali” uczniowskiej, czy te˝ zawierania z uczniami kontraktów.
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.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – wypracowano
zasady interwencji w przypadkach ∏amania norm i zasad, wdro˝ono sposób post´powania
wobec uczniów przeszkadzajàcych na zaj´ciach (sà separowani od grupy rówieÊniczej
i pozostajà pod opiekà dy˝urujàcego w tym czasie nauczyciela), opracowano i wdro˝ono
w szkolne ˝ycie DEKALOG DLA UCZNIA - zbiór zasad post´powania, opracowano i poddano
zaopiniowaniu przez rodziców DEKALOG DLA RODZICA – powsta∏y w ten sposób zbiór
rodzicielskich powinnoÊci zostanie zaprezentowany podczas inauguracji nowego roku
szkolnego i poddany zaprzysi´˝eniu, trwajà prace nad DEKALOGIEM DLA NAUCZYCIELA
■ Gimnazjum im. Feliksa Szo∏drskiego w Nowym TomyÊlu – wdro˝enie nowatorskiej,
autorskiej procedury dyscyplinujàcej pod nazwà Algorytm Interwencyjny. Jest to system
indywidualnych kontraktów z uczniami, motywujàcy do zmiany zachowaƒ.
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – w szkole wypracowano strategi´
przeciwdzia∏ania agresji. Opracowano system bezpiecznego dla uczniów informowania
o przypadkach przemocy. Opracowano i wdro˝ono do realizacji Szkolny Program
Przeciwdzia∏ania Agresji i Przemocy.
Nauczyciele stosowali wypracowane procedury post´powania i reagowania na przypadki
przemocy tzw. System interwencji wychowawczych. Nauczyciele rozwiàzywali konflikty
wed∏ug ,,Etapów rozwiàzywania konfliktów” stosujàc procedury szkolne:
•
•
•

Procedura post´powania nauczyciela wobec ucznia sprawiajàcego trudnoÊci
wychowawcze.
Procedura post´powania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania
si´ ucznia.
Procedura post´powania w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ zwiàzanych
ze Êrodkami odurzajàcymi i substancjami psychotropowymi.
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Pedagog we wspó∏pracy z samorzàdami klas I – VI opracowa∏a zasady zachowania si´
uczniów w czasie przerw Êródlekcyjnych. Ka˝da klasa otrzyma∏a Regulamin zachowania
si´ w czasie przerw, który wraz z wychowawcà szczegó∏owo omówiono.
■ Szko∏a Podstawowa nr 44 w Bia∏ymstoku – powo∏ano do ˝ycia „Zespó∏ Wychowawczo
– Interwencyjny. Pierwszym zadaniem w/w zespo∏u by∏o opracowanie „Kodeksu ucznia
SP nr 44 – kary, nagrody – sankcje”, „Procedur reagowania w sytuacjach agresji i przemocy”, ,,Strategii interwencyjnej SP nr 44”, ,,Procedur szkolnych dzia∏aƒ interwencyjnych w przypadku wyst´powania zachowaƒ problemowych uczniów”, ,,Algorytmu
post´powania nauczyciela w sytuacjach krzywdzenia dziecka”/ przemoc fizyczna, przemoc
emocjonalna, zaniedbywanie, wykorzystywanie seksualne/.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Âwiebodzinie
– realizowany by∏ przedstawiony przez Zespó∏ Wychowawczy model kontaktu nauczyciel
wychowawcy z uczniami. Mia∏ on na uwadze dwa rodzaje oddzia∏ywaƒ :
a) System wzmocnieƒ pozytywnych - obejmujàcy jasno sprecyzowane kryteria
dotyczàce systemu pochwa∏, Êwi´ta prymusa, wyboru najlepszego absolwenta szko∏y,
uczestnictwa przedstawicieli Samorzàdu Uczniowskiego w posiedzeniach Rad
Pedagogicznych i Rad Rodziców oraz prezentacji osiàgni´ç uczniów.
b) System interwencji wychowawczej z drogà post´powania dyscyplinarnego
- obejmujàcego kolejnych szeÊç kroków interwencji wychowawczej, czyli zasady
reagowania pracowników szko∏y na agresj´ i przemoc w szkole.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – w celu zapewnienia
dobrych relacji , przestrzegania wyznaczonych norm i zasad powsta∏y w bie˝àcym roku
szkolnym dwa wa˝ne dokumenty
1. Procedury kontaktu z rodzicami -obejmujà one formy kontaktów poczynajàc
od wywiadówek, koƒczàc na szkoleniach oraz sposób rozwiàzywania aktualnych
problemów z zachowaniem kolejnoÊci zg∏aszania problemu.
2. System interwencji wychowawczej powsta∏ w celu ujednolicenia systemu oddzia∏ywaƒ
wychowawczych we wszystkich klasach. Obejmuje on 10 kroków post´powania od najmniej
dolegliwych dla ucznia po radykalne rozwiàzania takie jak zg∏oszenie sprawy do sàdu rodzinnego.
■ Gimnazjum nr 1 im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Strzegomiu – prowadzi si´
systematyczne monitorowanie agresywnych zachowaƒ uczniów, rejestrowanie ich
w notatnikach profilaktycznych (wraz z podj´tymi dzia∏aniami i efektami), natychmiastowe
informowanie pedagoga i psychologa o powtarzajàcych si´ tego typu zachowaniach
i zawieranie kontraktów indywidualnych na zespole wychowawczym
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Konferencje i inne akcje szkolne
W szkolnym systemie rozwiàzywania problemów agresji i przemocy ro˝nego rodzaju
dzia∏ania akcyjne mogà odegraç wa˝nà rol´. Najcz´Êciej dzia∏ania te majà miejsce
na szerszym forum szko∏y i w zwiàzku z tym sprzyjajà zaanga˝owaniu w nie wi´kszej
liczby osób, i to zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Ze wzgl´du na form´
przekazu, zazwyczaj plastycznà, literacka 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.
Z powy˝szych wzgl´dów podobne formy dzia∏aƒ sà cz´sto przez szko∏y stosowane; warto
jednak pami´taç, by nie zastàpi∏y innych, bardziej systematycznych form oddzia∏ywaƒ.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych – w szkole zorganizowano:
1. Niebieski Dzieƒ Protestu Przeciw Przemocy. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
przyszli w tym dniu ubrani na niebiesko lub z niebieskim elementem stroju. Do akcji
przy∏àczyli si´ pracownicy Urz´du Gminy, którym uczennice przypi´∏y do marynarek
i sweterków niebieskie wstà˝eczki.
2.
Dwa konkursy z atrakcyjnymi nagrodami: Konkurs plastyczny „Stop przemocy”
i konkurs na opowiadanie lub komiks zakoƒczone przys∏owiem „Nie rób drugiemu,
co tobie niemi∏e”..
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 7 im. II Armii Wojska Polskiego w ˚aganiu – Debata
samorzàdów klasowych pod has∏em „Zatrzymaj przemoc”.
■ Szko∏a Podstawowa im. W∏adys∏awa Broniewskiego w Szczuczynie – zorganizowano
SZKOLNE DNI PRZECIW PRZEMOCY pod has∏em: Agresji i przemocy mówimy: NIE!
Celem dzia∏aƒ by∏o: uÊwiadomienie uczniom przyczyn z∏oÊci i agresji, zapoznanie dzieci
ze sposobami radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, uÊwiadomienie potrzeby
nawiàzywania kontaktów nieagresywnych, umo˝liwienie uczniom wyra˝enia swoich
emocji, myÊli w formie prac plastycznych, literackich lub krótkich programów
artystycznych na temat agresji i przemocy.
W ciàgu trzech dni codziennie uczniowie mogli uczestniczyç w ciekawych zaj´ciach,
wykazaç si´ w konkursach, roz∏adowaç napi´cia i emocje w sposób spo∏ecznie akceptowany.
■

Szko∏a Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie
– przeprowadzono konkurs skierowany do ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej, poÊwi´cony
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specjalnie has∏u: TWOJA SZKO¸A O SZACUNEK WO¸A. W ramach konkursu klasy
wykonywa∏y ró˝ne rodzaje prac - prace plastyczne , historyjk´ obrazkowà, krótkie
opowiadania, list do kolegi, kole˝anki lub do przysz∏ych pokoleƒ, uk∏ada∏y DEKALOG
czyli 10 przykazaƒ o tym, w jaki sposób okazywaç szacunek ludziom i przyrodzie oraz
jak ˝yç, aby na ten szacunek zas∏u˝yç; scenariusz do prezentacji komputerowej.
Zorganizowany zosta∏ Mi´dzyszkolny Dzieƒ Przeciw Agresji i Przemocy. W tym dniu
uczniowie:
•
•
•

brali udzia∏ w zawodach sportowych
wykonywali prace malarskie: plakaty i logo Dnia Przeciw Agresji na koszulkach,
uczestniczyli w warsztatach, które prowadzili wychowawcy klas wed∏ug
przygotowanych przez pedagogów materia∏ów.

■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – pedagog opracowa∏ program
„Plakietka -,,STOP AGRESJI”. Ka˝dy uczeƒ , który nie zgadza si´ na agresj´ nosi∏
plakietk´ ,,STOP AGRESJI” Zorganizowana zosta∏a Kampania informacyjna dla uczniów
„Nie zamykaj oczu” oraz „Dni uprzejmoÊci”, w czasie których uczniowie uczyli
si´ zachowywaç w sytuacjach trudnych
■ Gimnazjum nr 1 im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Strzegomiu – organizowane
by∏y cykliczne imprezy i akcje ogólnoszkolne s∏u˝àce podnoszeniu poziomu
bezpieczeƒstwa w szkole: Szkolne Dni Przeciw Przemocy, Dzieƒ ˚yczliwoÊci, akcja
„Wulgaryzmy ludzi niszczà”.
■ Szko∏a Podstawowa w Marklowicach Górnych – przeprowadzono konkurs szkolny
„Klasa – gospodarzem szko∏y” Ka˝da klasa przez okres 2 tygodni pe∏ni∏a funkcj´
gospodarza. Aktywnie uczestniczàc w ˝yciu szko∏y spe∏nia∏a nast´pujàce funkcje:
promowa∏a zdrowy i màdry tryb ˝ycia, pokazywa∏a przyk∏ady dobrych zachowaƒ, uczy∏a
pozosta∏ych uczniów szacunku, tolerancji, zrozumienia, pomaga∏a innym, organizowa∏a
i prowadzi∏a w szkole akcje, konkursy, zabawy, itp.
■ Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyƒskiego w Legionowie – zorganizowa∏a
Walentynkowe obchody „Dnia Przeciw Agresji”.
■ Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy w Gi˝ycku – przeglàd ma∏ych form teatralnych
w czasie Szkolnego Dnia Teatru pod has∏em „Nie chcemy przemocy”.

Wspó∏praca ze Êrodowiskiem lokalnym
Ka˝de dzia∏anie systemowe zak∏ada korzystanie z zaplecza. Zasadà reagowania
w przypadku przemocy szkolnej jest to, aby w pierwszej kolejnoÊci próbowaç rozwiàzaç

30

sprawy we w∏asnym zakresie, a jeÊli si´ nie da, to niezw∏ocznie si´gaç po pomoc z
najbli˝szego Êrodowiska. 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; nie
wszystkie dzia∏ania nale˝à do zadaƒ szko∏y (np. szko∏a nie zajmie si´ terapià psychologicznà czy te˝ innà pomocà specjalistycznà), cz´sto potrzebna jest te˝ pomoc dla
ca∏ej rodziny, co równie˝ przekracza mo˝liwoÊci 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 zwróciç si´ do sàdu
lub policji.
Instytucje i osoby, które w sprawach agresji i przemocy mogà pomóc szkole to m.in.:
w∏adze lokalne, szczególnie oÊwiatowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
punkt 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.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyƒskiego w Legionowie – wspó∏praca
ze Êrodowiskiem lokalnym opiera∏a si´ na sta∏ym kontakcie z instytucjami wspierajàcymi
prac´ szko∏y. O przypadkach zachowaƒ agresywnych i niebezpiecznych informowano
Zespó∏ ds. Nieletnich KPP w Legionowie, szko∏a wspó∏pracowa∏a z kuratorami Sàdu
Rejonowego oraz konsultowa∏a zachowania uczniów z pracownikami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Efektem wspó∏pracy z Referatem Zdrowia Publicznego i Spraw Spo∏ecznych by∏o
funkcjonowanie Êwietlicy profilaktycznej, wielu zaj´ç pozalekcyjnych oraz uczestniczenie
uczniów w przedstawieniach teatralnych o charakterze profilaktycznym.
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – kontaktowa∏a si´
z przedstawicielami Rady Osiedla , by wymieniç informacje nt. sytuacji wokó∏ szko∏y.
■ Gimnazjum z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 1 w Olkuszu – udzia∏ w spotkaniach Forum
Samorzàdów Gimnazjalnych na temat agresji w Êrodowisku uczniowskim
■ Szko∏a Podstawowa Marklowice Górne – odbywa∏y si´ spotkania uczniów z policjantami
nt: „Post´powanie Policji wobec nieletnich”, „Wykroczenia nieletnich”, „Bezpieczne
zachowywanie si´ w szkole, w domu, w drodze do i z pracy, w kontaktach
z nieznajomymi.
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■ Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Naukowej w ¸odzi
– uczniowie szeÊciu klas pierwszych wzi´li udzia∏ w prelekcjach prowadzonych przez
policj´ na temat odpowiedzialnoÊci karnej, zaÊ pi´ç klas starszych obserwowa∏o
w Okr´gowym Sàdzie w ¸odzi rozprawy sàdowe dotyczàce rozbojów i narkotyków.
Odbywajà si´ równie˝ zaj´cia psychoedukacyjne przy wsparciu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – wspó∏praca
poszczególnych klas nauczania zintegrowanego z okolicznymi przedszkolami – wspólne
zaj´cia, zaproszenia do szkolnego kina.
•
•
•
•
•
•
•

wspó∏praca z policjà – coroczne spotkania z klasami pierwszymi i szóstymi
wspó∏praca ze stra˝à miejskà – spotkania z klasami czwartymi
wspó∏praca z PCK – coroczne spotkania z klasami pierwszymi i szóstymi na temat
udzielania pierwszej pomocy i unikania wypadków;
wspó∏praca ze Stowarzyszeniem przeciw przemocy;
wspó∏praca z Polskim Centrum Mediacji;
wspó∏praca z Radà Osiedla – np. pomoc Rady w organizowaniu spotkaƒ z instytucjami;
wspó∏praca ze Specjalistycznà Poradnià Wspierania Rozwoju i Terapii w ¸odzi gdzie
prowadzone sà zaj´cia z klasami na wybrane tematy – zaj´cia psychoedukacyjne i profilaktyczne, zaj´cia z zakresu treningu kontroli z∏oÊci oraz technik mediacji,
wspó∏praca w zakresie dzia∏aƒ terapeutycznych w odniesieniu do uczniów
z zaburzeniami i problemami wychowawczymi.

■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – wspó∏praca z wieloma organizacjami i s∏u˝bami
spo∏ecznymi m.in. :
•

•

•
•

•
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Policjà i Stra˝à Miejskà - organizacja dzia∏aƒ profilaktycznych w ramach
„Niebieskiego tygodnia”, funkcjonowanie „Niebieskiej skrzynki”, organizacja
szkoleƒ, podejmowanie bie˝àcych interwencji, zabezpieczenie imprez szkolnych.
Poradnià Psychologiczno – Pedagogicznà - prowadzenie zaj´ç dla uczniów
z problemami dydaktycznymi/wychowawczymi, zaj´cia integracyjne dla uczniów,
bie˝àca diagnoza, organizacja warsztatów dla nauczycieli, rodziców, uczniów,
prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie szko∏y(udzielanie pomocy rodzicom, uczniom, nauczycielom)
Policyjnà Izbà Dziecka - organizacja warsztatów dla uczniów w ramach edukacji prawnej
Poradnià Zdrowia Psychicznego - prowadzenie warsztatów dla nauczycieli oraz
uczniów, wspó∏praca dotyczàca pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi oraz
ich rodzicom i nauczycielom
Bydgoskim OÊrodkiem Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych - organizowanie
dzia∏aƒ profilaktycznych oraz imprez dla uczniów

■ Stowarzyszeniem „Medar” Centrum Pomocy Rodzinie – obj´cie wszechstronnà pomocà
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub przemocà domowà.
•

Stowarzyszeniem „Bezpieczeƒstwo dziecka” - warsztaty dla nauczycieli, uczniów
i rodziców.

Zaj´cia pozalekcyjne
Zaj´cia pozalekcyjne to niespecyficzna forma profilaktyki agresji, sà jednak potrzebne
uczniom ze wzgl´dów rozwojowych; mogà ponadto poÊrednio pe∏niç rol´ profilaktycznà,
dajàc im mo˝liwoÊci odnoszenia sukcesów, podnoszàc ich poczucie w∏asnej wartoÊci
oraz - szczególnie w przypadku zaj´ç o charakterze ruchowym - dawaç mo˝liwoÊç
odreagowania emocji i napi´cia.
Sà dobrà praktykà, gdy nie stanowià jedynego lub podstawowego „lekarstwa” na agresj´,
gdy ich formy i iloÊç sà odpowiedzià na rzeczywiste potrzeby uczniów.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyƒskiego w Legionowie – zaplanowano
zaj´cia pozalekcyjne uwzgl´dniajàce potrzeby dzieci (by∏y o to pytane) oraz
dostosowano je do planu lekcji. Dzia∏a te˝ Klubu Uczniowski – rodzaju Êwietlicy dla
uczniów klas 4-6, gdzie starsi nasi uczniowie sp´dzajà wolny czas.
■ Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Naukowej w ¸odzi
– prowadzi liczne ko∏a pozalekcyjne: internetowe, elektroniczne, klub europejski
„Euronika”, Centrum Informacji Multimedialnej, szkolny klub krótkofalowców, Szkolny
OÊrodek Kariery, orkiestr´ szkolnà, szkolny kabaret „Niepunktualni” itd. Oprócz tego
dzia∏a Êwietlica Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci.
■ Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie – prowadzone sà zaj´cia
sportowe tj. zaj´cia pozalekcyjne na si∏owni , w ramach SKS, zaj´cia z taƒca
nowoczesnego.
■ Terapeutyczna Szko∏a Podstawowa nr 119 we Wroc∏awiu – w ramach Êwietlicy
terapeutycznej dzieci rozwija∏y swoje zainteresowania, poznawa∏y formy twórczego
wyra˝ania siebie i integrowa∏y si´ podczas ró˝norodnych zaj´ç: warsztatów filmowych,
zaj´ç z zakresu modelarstwa, kó∏ka szachowego, gotowania, zaj´ç plastycznych.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – w szkole dzia∏a ponad 100 ró˝nych kó∏
zainteresowaƒ
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Atrakcyjne sposoby sp´dzania przerw
Przerwy w szkole sà czasem, podczas którego mo˝e ujawniaç si´ szczególnie wiele
zachowaƒ agresywnych. Sprzyjajà temu np. ciasne korytarze, po których w krótkim
czasie musi si´ przemieÊciç ogromna liczba uczniów, co stwarza wiele okazji do konfliktów. Uczniowie podczas przerw chcà te˝ cz´sto odreagowaç napi´cie, które
towarzyszy∏o im na lekcji, stàd te˝ wiele gwa∏townych zachowaƒ. Potrzebujà wreszcie
odpoczàç i zaspokoiç naturalnà potrzeb´ ruchu. Stàd te˝ zapewnienie uczniom
atrakcyjnych sposobów sp´dzenia przerwy mo˝e w znaczàcy sposób zmniejszyç iloÊç
zachowaƒ agresywnych w tym czasie.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa im. Jana Paw∏a II w Wa∏brzychu – opracowany zosta∏
projekt „ Bezpieczna przerwa”, którego celem by∏o zmniejszenie liczby zachowaƒ
agresywnych poprzez zagospodarowanie uczniom d∏ugich przerw. Autorami pomys∏ów
byli uczniowie – wykonujàc prace w konkursie plastycznym „Przerwa bez agresji”. Szko∏a
udost´pni∏a uczniom klas IV – VI cztery pomieszczenia, w których odbywajà si´ pod
opiekà nauczyciela ró˝ne formy zaj´ç, takie jak: taniec disco, gry planszowe, çwiczenia
relaksacyjne przy muzyce oraz zaj´cia ruchowe na sali gimnastycznej. Zosta∏y zakupione
sto∏y do gry w „pi∏karzyki”. W bibliotece szkolnej dzieci mogà skorzystaç w czasie przerw
z komputerów i Internetu. Klasy m∏odsze równie˝ w czasie d∏ugich przerw mogà korzystaç
ze zorganizowanych przez nauczycieli zaj´ç: teatralnych, relaksacyjnych, tanecznych
i gier stolikowych. Wybór sposobu sp´dzania przerw nale˝y do dziecka.
■ Szko∏a Podstawowa nr 3 im. Tadeusza KoÊciuszki w Siemianowicach Âlàskich
– prowadzone sà gry i zabawy integracyjnych w czasie przerw w szkole oraz na boisku
szkolnym.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – na sali gimnastycznej w czasie d∏ugich
przerw sà zorganizowane zaj´cia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli w-f.
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – wdro˝ono szkolny
projekt: „Bezpieczne przerwy” – opracowano zestaw bezpiecznych gier i zabaw wraz
z instrukcjami, w które uczniowie w czasie przerw mogà si´ bawiç.
Zorganizowano kàciki zainteresowaƒ w klasach nauczania zintegrowanego – w salach
lekcyjnych wydzielone miejsce do spokojnych gier i zabawy w czasie przerw.
■ Publiczna szko∏a podstawowa nr 18 im Komisji Edukacji narodowej w Radomiu – zorganizowanie miejsca do zabawy na dworze- namalowane na asfalcie plansze do gry
w klasy, stó∏ do tenisa sto∏owego.
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■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 7 im. II Armii Wojska Polskiego w ˚aganiu
– zabawy integrujàce i roz∏adowujàce napi´cie emocjonalne podczas przerw mi´dzylekcyjnych
organizowane przez uczniów z klasy pe∏niàcej dy˝ur przy wsparciu nauczyciela
dy˝urujàcego.

Nadzór nad uczniami
Dy˝ury nauczycieli w ka˝dej szkole sà powszechna praktykà, chodzi jednak o to,
by spe∏nia∏y swojà rol´ w zakresie zapobiegania zachowaniom agresywnym. Aby tak si´
sta∏o, warto by by∏y rzeczywiÊcie dobrze zorganizowane i prowadzone. Organizacja
dy˝urów powinna zapewniç przede wszystkim odpowiednia liczb´ osób dy˝urujàcych
oraz takie ich rozmieszczenie, które b´dzie w szczególny sposób chroniç najbardziej
„newralgiczne” miejsca (ciasne, ciemne zau∏ki i korytarze, okolice sklepiku, szatni itp).
Jednak aby dy˝ury skutecznie zapobiega∏y zachowaniom agresywnym, muszà byç
aktywne; nie zawsze wystarczy sama obecnoÊç doros∏ego, wa˝ne by dy˝urujàcy wiedzia∏
wczeÊniej, na co powinien zareagowaç (mo˝e np. mieç list´ zachowaƒ, na które
bezwzgl´dnie ma reagowaç) i rzeczywiÊcie zwraca∏ uwag´ na niepokojàce sygna∏y
Osoba dy˝urujàca – zw∏aszcza jeÊli jest to ktoÊ inny, ni˝ nauczyciel – powinna
te˝ wiedzieç, na czym dok∏adnie ma polegaç jej interwencja, oraz komu i w jakiej formie
przekazaç nast´pnie informacje o konkretnym wydarzeniu.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – wzmocniono dy˝ury w czasie
przerw Êródlekcyjnych poprzez w∏àczenie w dy˝ury przedstawicieli samorzàdu
uczniowskiego, na 6 przerwie dy˝ur pe∏ni dwóch nauczycieli.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa im. Jana Paw∏a II w Wa∏brzychu – podczas wszystkich
przerw nauczyciele pe∏nili dy˝ury. W sytuacjach, gdy dochodzi∏o do agresywnych
zachowaƒ, odnotowywali te przypadki na przygotowanych przez nas „kartach zachowaƒ
agresywnych”. Karty te sk∏adane by∏y u pedagoga szkolnego, nast´pnie dokonywano ich
analizy. Pozwala∏o to na zidentyfikowanie agresora i ofiary, z którymi prowadzona by∏a
indywidualna praca.
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – zwi´kszono liczb´
dy˝urów nauczycielskich, wprowadzono dy˝ury uczniów, dodatkowe dy˝ury
w szatni, wprowadzono te˝ sprowadzanie dzieci do szatni oraz dy˝ury woênych.
■ Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Boles∏awa Prusa w Hrubieszowie – wprowadzono dy˝ury
uczniów podczas d∏ugich przerw. Dy˝ury pe∏nià uczniowie tzw. „Stra˝nicy pokoju”,
uczniowie klas IV- VI, ubrani w koszulki „Szko∏y bez przemocy”, posiadajàcy identyfikatory
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oraz zeszyty uwag, w których zapisujà ewentualne uwagi o uczniach zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu na korytarzu podczas przerw. Uczniowie pe∏niàcy dy˝ur majà
za zadanie pilnowaç porzàdku i bezpieczeƒstwa, informowaç nauczyciela dy˝urujàcego
o zagro˝eniach i rozwiàzywaç konflikty rówieÊnicze. Dy˝ury odbywajà si´ na korytarzach
oraz w miejscach wskazanych przez uczniów jako niebezpieczne (przed szatnià
i sto∏ówkà). Klasa pe∏ni dy˝ur przez jeden tydzieƒ, sporzàdza sprawozdanie ze swojego
dy˝uru, na podstawie którego analizowana jest liczba uwag zapisanych poszczególnym
uczniom. Osoba, która posiada trzy uwagi w zeszycie uwag stra˝ników traci przywilej
bycia „Stra˝nikiem Pokoju” w przysz∏oÊci.
■ Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Naukowej w ¸odzi – przez
pierwsze dwa miesiàce od rozpocz´cia roku szkolnego prowadzone sà wzmo˝one
dy˝ury, aby zapobiec zjawisku „fali”.
■ Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych – wzmocnienie dy˝urów na korytarzach
w taki sposób, ˝e nauczyciele widzà si´ nawzajem.
■ Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rac∏awicach Âlàskich – uczniowie zostali zobowiàzani
do pomocy podczas przerw w pe∏nieniu dy˝urów nauczycielskich – wspólnie
z wychowawcami ustalili harmonogramy dy˝urów.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – po przeanalizowaniu
wyników wczeÊniejszych ankiet zosta∏y zintensyfikowane dy˝ury nauczycieli,
pracowników administracji. Ka˝da klasa otrzyma∏a dwóch wychowawców – jeden z nich
to tzw. „wychowawca spo∏eczny” , który wspiera lub czasem zast´puje wychowawc´
zasadniczego.

Inne formy nadzoru
Obserwacja uczniów i zapobieganie ich anonimowoÊci w szkole niewàtpliwie mo˝e
zmniejszaç nasilenie zachowaƒ agresywnych. ÂwiadomoÊç uczniów, ˝e sà obserwowani,
mo˝e powodowaç, ˝e w wi´kszym stopniu b´dà kontrolowali swoje zachowanie, warto
jednak pami´taç ˝e na d∏u˝sza met´ monitoring – zw∏aszcza, jeÊli jest uwa˝any z g∏ówny
sposób zapewnienia bezpieczeƒstwa – mo˝e po pierwsze „przestaç robiç wra˝enie”
na uczniach, po drugie zaÊ: w ˝aden sposób nie uczy i nie wychowuje. Wydaje si´
natomiast, ˝e mo˝e on byç czasem konieczny w szko∏ach znajdujàcych si´ w szczególnie
trudnych Êrodowiskach lub wtedy, gdy istnieje obawa wchodzenia do szko∏y
niepowo∏anych osób.
Wydaje si´ jednak, ˝e znaczenie poszczególnych sposobów nadzoru zale˝y najbardziej
od osobistego zaanga˝owania w nie uczestników ˝ycia szkolnego. Wi´c dy˝ury uczniów
i nauczycieli b´dà bardziej znaczàce od zatrudnienia ochroniarzy, a monitoring mniej
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znaczàcy od „dumnego” noszenia atrakcyjnych identyfikatorów. Identyfikatory, oprócz
swojej niewàtpliwie wa˝nej roli w identyfikowaniu uczniów i tym samym zapobieganiu
przebywania w szkole niepowo∏anych osób, mogà byç Êrodkiem budowania poczucia
przynale˝noÊci do spo∏ecznoÊci szkolnej.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – wprowadzony zosta∏
monitoring – zamontowane sà czujniki ruchu; Internet na terenie szko∏y posiada system
zabezpieczajàcy przed otwieraniem stron przeznaczonych dla doros∏ych.
■ Szko∏a Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Bia∏ymstoku – firma ochroniarska patroluje
teren wokó∏ szko∏y, poprawiony zosta∏ stan oÊwietlenia szko∏y.
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – odbywa∏y si´
codzienne poranne patrole Stra˝y Miejskiej wokó∏ terenu szko∏y , szko∏a zosta∏a zaopatrzona
w monitoring - zainstalowano kamery w budynku oraz na posesji.
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – wprowadzono noszenie
identyfikatorów
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – patrole policji
i stra˝y miejskiej wokó∏ szko∏y. Za∏o˝enie systemu telewizji dozorowej wewnàtrz i na
zewnàtrz budynku szkolnego., wprowadzenie identyfikatorów.
■ Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 2 w Bia∏ymstoku – wprowadzono smycze
identyfikacyjne z logo i nazwà szko∏y .
■ Gimnazjum im. Jana Paw∏a II w Go∏kowicach – sprawdzane sà obce osoby wchodzàce
na teren szko∏y; zapewniono szczególnà opiek´ m∏odzie˝y doje˝d˝ajàcej – opieka
w czasie oczekiwania na autobus, podczas przejÊcia ze szko∏y do autobusu i w czasie
przejazdu.

Zaufana osoba
Istnienie w szkole osoby, do której uczeƒ mo˝e si´ zwróciç ze swoimi problemami
i wàtpliwoÊciami mo˝e spe∏niç du˝a rol´ w systemie reagowania na zachowania
agresywne. Mo˝e to byç szczególnie wa˝ne dla ofiar lub Êwiadków przemocy, a wi´c
osób, które mog∏y mieç ju˝ w przesz∏oÊci przykre doÊwiadczenia (np. nie zachowania
dyskrecji) w sytuacjach zwracania si´ do kogoÊ o pomoc. Warto, by takà osobà w szkole
by∏ ktoÊ, kogo uczniowie po pierwsze rzeczywiÊcie darzà zaufaniem (a wi´c np. osoba
przez uczniów wybrana), po drugie zaÊ – by by∏a to osoba odpowiednio przygotowana
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merytorycznie do takich zadaƒ. Najkorzystniejsza wydaje si´ sytuacja, kiedy uczeƒ mo˝e
si´ z takimi problemami zwróciç do dowolnego, wybranego przez siebie nauczyciela, co
oczywiÊcie zak∏ada pewien poziom kompetencji w tym zakresie wszystkich nauczycieli
uczàcych w szkole. Interesujàce wydaje si´ równie˝ szkolenie i przygotowywanie
uczniów starszych klas do pe∏nienia takiej roli.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Zespó∏ Szkó∏ im. Jana Paw∏a II w Czersku – wybór Rzecznika Praw Ucznia
■ Gimnazjum nr 1 w Cieszynie – pedagog szkolny ma konto e-mailowe, na które
uczniowie mogà pisaç o swoich problemach .
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – pani pedagog odpowiada
na zadane pytania i problemy na specjalnej Tablicy „Wa˝ne sprawy i trudne pytania
ze skrzynki zaufania”. Wprowadzono „Ciche rozmowy” czyli spotkania z pedagogiem,
kiedy mo˝na porozmawiaç o swoich wa˝nych sprawach.
■ Zespól Szkó∏ nr 5 w Suwa∏kach – dzia∏ajà tutaj m∏odzie˝owi liderzy rozwiàzujàcy
problemy rówieÊnicze
■ Gimnazjum Publiczne nr 2 w ÂwinoujÊciu – M∏odzie˝ wybra∏a 4 opiekunów z grona
pedagogicznego, zostali oni przeszkoleni i mo˝na zwracaç si´ do nich w sprawach
agresji i przemocy.

Skrzynki na problemy
„Skrzynki na problemy” niewàtpliwie u∏atwiajà uczniom przekazywanie informacji
na temat agresji i przemocy w szkole. Mogà byç dobrym rozwiàzaniem szczególnie dla
uczniów niepewnych, nieÊmia∏ych lub takich, którzy czegoÊ si´ obawiajà czy wstydzà
(np. ofiar przemocy). Ich negatywnà stronà jest brak osobistego kontaktu i mo˝liwoÊç
pojawienia si´ w nich wa˝nych wprawdzie, ale trudnych do potwierdzenia informacji
o szczególnych formach przemocy (np. o nadu˝yciach seksualnych), a tak˝e informacji
nieprawdziwych. Telefon kontaktowy przynajmniej cz´Êciowo wolny jest od tej wady,
gdy˝ pozwala nawiàzaç pewien kontakt (np. z ofiarà przemocy ) oraz zebraç znacznie
wi´kszà iloÊç istotnych informacji. Wydaje si´, ˝e takie formy informowania przez
uczniów o swoich problemach mogà pe∏niç wi´ksza role w poczàtkowych etapach
wdra˝ania szkolnych systemów rozwiàzywania problemów agresji i przemocy, natomiast wraz z zak∏adanym przez nie wzrostem zaufania wÊród wszystkich cz∏onków szkolnej spo∏ecznoÊci, stopniowo mogà przestaç byç potrzebne.
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Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Gimnazjum nr 5 przy Specjalnym OÊrodku Szkolno – Wychowawczym w Che∏mie
– w szkole rozpoczà∏ funkcjonowanie system bezpiecznego informowania o aktach
przemocy poprzez zainstalowanie „skrzynki zaufania”.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – na szkolnym korytarzu zainstalowano
skrzynk´ 4XP (pytaƒ, problemów, podzi´kowaƒ, próÊb), Bardziej skomplikowane
problemy ze skrzynki 4XP sà rozpatrywane przez Zespó∏ Wychowawczy.
■ Szko∏a Podstawowa im. W∏adys∏awa Broniewskiego w Szczuczynie – zawieszono
w szkole skrzynk´: „Zg∏oÊ ten problem”, gdzie ka˝dy uczeƒ, który chce
pozostaç anonimowy mo˝e wrzuciç swojà karteczk´ z opisem problemu, który zauwa˝a
w szkole.
■ Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych – uruchomiono w szkole
Telefon Zaufania, na który uczniowie mogà dzwoniç w wyznaczonych godzinach lub
o dowolnej porze wysy∏aç sms-y. Przy telefonie dy˝ury pe∏ni pedagog szkolny.
Uczniowie mogà równie˝ pisaç maile na podany adres utworzony specjalnie w celu
u∏atwienia dyskretnego, anonimowego kontaktu z pedagogiem. Na korytarzu szkolnym
znajdujà si´ równie˝ dwie zielone Skrzynki Zaufania.
■ Gimnazjum nr 1 im. Âw. Kingi w Bochni – istniejà na korytarzach Szkolne Skrzynki
Zaufania, do których uczniowie mogà wrzucaç kartki z informacjami o doznanych lub
zaobserwowanych aktach przemocy w szkole.
■ Gimnazjum nr 1 w Cieszynie – pedagog szkolny ma konto e-mailowe, uczniowie mogà
anonimowo informowaç na temat aktów agresji w szkole.

Zauwa˝anie i docenianie dobrych zachowaƒ uczniów
Warto pami´taç w dzia∏aniach szko∏y nie tylko o powstrzymywaniu zachowaƒ
agresywnych, ale równie˝ o promowaniu zachowaƒ prospo∏ecznych, zwiàzanych nie
tylko z kontaktem z innymi ludêmi, ale tak˝e z przestrzeganiem norm i regu∏ ˝ycia
grupowego. Dzieci, które same przestrzegajà obowiàzujàce w szkole przepisy i ustalenia,
powinny byç za to szanowane i doceniane. To budzi pozytywne uczucia wÊród cz∏onków
szkolnej spo∏ecznoÊci i jest cz´sto bardziej skuteczne od pi´tnowania zachowaƒ
niew∏aÊciwych.
A
poniewa˝
powstrzymywanie
zachowaƒ
agresywnych
z koniecznoÊci jest formà konfrontacji i wywo∏uje napi´cia, tym bardziej wa˝ne jest
promowanie i wzmacnianie choçby drobnych pozytywnych zachowaƒ wspierajàcych innych.
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Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Âwiebodzinie – w klasach
I-III promowano pozytywne postawy zachowania pod has∏em “CHCESZ BYå
POPULARNY – BÑDè KULTURALNY”. Polega∏o to na codziennym lub cotygodniowym
nagradzaniu: punktami, kolorami, “buêkami” m∏odszych uczniów na klasowym “drzewie
pochwa∏” oraz co miesiàc na “Szkolnym drzewie pochwa∏ klas I-III” wraz z wywieszeniem
jego zdj´cia. Na koniec roku wytypowano w klasach zwyci´zców konkursu, którym
zosta∏y wr´czone nagrody na koƒcowym apelu szkolnym.
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – Uczniowie redagujà
Gazetk´ „Szkolny o∏ówek” - 2 numery tej gazetki noszà tytu∏ „Sukcesy Ósemki”.
Zamieszczono tam nazwiska uczniów wykazujàcych si´ wzorowymi i bardzo dobrymi
zachowaniami, wysokimi wynikami w nauce oraz tych którzy wygrali konkursy lub majà
inne szczególne osiàgni´cia. Na jednym z korytarzy szkolnych wisi ogromne „Drzewko
sukcesów”, na którym umieszczono osiàgni´cia uczniów, nawet te najdrobniejsze.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – w klasach I- III raz w miesiàcu
przeprowadzano wybory Super Kolega- Kole˝anka. Nazwiska laureatów by∏y wywieszone
w szkolnej gablocie.
■ Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Boles∏awa Prusa w Hrubieszowie – w klasach prowadzony
jest comiesi´czny „Plebiscyt dobrego zachowania”- poszczególne klasy wybierajà
ucznia, który w danym miesiàcu by∏ wzorowym kolegà,. Nazwiska osób wybranych
zamieszczane sà na zbiorowym zestawieniu w gablotce Êciennej oraz w gazetce
szkolnej „Jedyneczka”. Na koniec roku - „najlepszych kolegów” sà nagradzani
i wyró˝niani.
■ Terapeutyczna Szko∏a Podstawowa nr 119 we Wroc∏awiu – prowadzone sà Dzienniczki
Sukcesów . Pomagajà one rozpoznawaç i rozwijaç mocne strony ucznia. Podczas Dnia
Sukcesu, na podstawie równie˝ dzienniczków, uczniowie mogli podsumowaç
w∏asne osiàgni´cia. Osiàgni´cia te ka˝dorazowo by∏y zawieszane na Drzewku Sukcesów
w holu szko∏y.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 28 im. Jana Paw∏a II w Wa∏brzychu – co semestr
nagradzane sà w szkole osoby, które nie stosujà przemocy i czynnie si´ jej przeciwstawiajà;
otrzymujà one plakietki z napisem Nie stosuj´ agresji, a ich wizytówki ze zdj´ciem sà
umieszczane w specjalnej gablocie.
■ Szko∏a Podstawowa im. 16. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich w Grupie – opracowane
zosta∏y zasady nagradzania dobrych zachowaƒ uczniów: w klasach I-III uczniowie
gromadzà indywidualnie punkty za zachowanie, na koniec miesiàca obliczany jest dla
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ka˝dego % wyprodukowanego grzecznolinu. Zdobywca najlepszego wyniku otrzymuje
plakietk´ Grzeczny uczeƒ drobny i upominek; w klasach IV-VI za najlepszy wynik
w podsumowaniu uwag klasy otrzymujà Klasowy Kupon Kredytowy, który uprawnia
do jednego dnia bez pytania, sprawdzianu i klasówki.

Dzia∏ania anga˝ujàce uczniów
Dzia∏ania, w które sà zaanga˝owani uczniowie, stanowià szczególnà grup´ form
zapobiegania i rozwiàzywania problemów agresji i przemocy na terenie szko∏y.
ZdecydowaliÊmy si´ utworzyç oddzielnà kategori´, poniewa˝ wszystkie te dzia∏ania
∏àczy jedno – tutaj problemem agresji wÊród uczniów zajmujà si´ sami uczniowie,
co mo˝e znaczàco zmieniç podejÊcie do tych spraw ca∏ej uczniowskiej spo∏ecznoÊci.
W procesie dojrzewania wp∏yw doros∏ych stopniowo maleje, a rówieÊników roÊnie
i z tego wzgl´du im starsi uczniowie, tym wi´kszy wp∏yw na powstawanie zachowaƒ
agresywnych, ale i na profilaktyk´, ma grupa rówieÊnicza. Zaj´cie si´ przez nich tymi
sprawami pokazuje innym, ˝e problem agresji jest w gruncie rzeczy problemem
wspólnym. Powstrzymywanie agresji przez kolegów mo˝e byç niezwykle skuteczne, bo
oni sà blisko, wi´c ma to miejsce natychmiast. Oprócz tego uczniowie ∏atwiej nauczà si´
od swoich rówieÊników sposobów reagowania na agresj´ i przemoc, a tak˝e radzenia
sobie bez uciekania si´ do takich zachowaƒ.
Aby to si´ uda∏o, system szkolny musi byç przygotowany, nie mo˝na bowiem zostawiç
uczniów samych sobie. DoroÊli powinni tu zadbaç o stron´ merytorycznà, odpowiednio
przygotowaç m∏odych ludzi i na bie˝àco wspieraç ich w realizacji dzia∏aƒ. Nie oznacza
to bynajmniej, ˝e formy tych dzia∏aƒ majà byç zaprojektowane przez doros∏ych, wr´cz
przeciwnie, im bardziej uczniowie b´dà si´ czuli ich autorami, tym bardziej b´dà si´
z nimi identyfikowaç.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Naukowej w ¸odzi – powsta∏o
w szkole M∏odzie˝owe Centrum Wolontariatu „Trzej muszkieterowie”. W ramach
„Szko∏y bez przemocy” uczniowie zaproponowali stworzenie skrzynki „skarg
i wniosków” oraz funkcji „m´˝a zaufania”.
■ Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Synów Pu∏ku w Grudziàdzu – dzia∏a M∏odzie˝owa
Organizacja Przyjaêni, której celem jest eliminowanie zachowaƒ agresywnych,
uwewn´trznianie norm i zasad spo∏ecznych, promowanie przyjaêni, tolerancji,
wspó∏pracy, wspólnej zabawy. Do organizacji nale˝y ok. 30 uczniów, wszyscy zanim do
niej przystàpià, uczestniczà w warsztatach „Jak radziç sobie ze z∏oÊcià i z agresjà”.
Uczestnicy organizacji m.in. pe∏nià dy˝ury w czasie przerw, organizujà ró˝ne imprezy
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majàce na celu promowanie pozytywnych zachowaƒ, prowadzà skrzynk´ „Problemów
i pytaƒ” oraz gazetk´ informacyjnà dla rodziców i uczniów.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 28 im. Jana Paw∏a II w Wa∏brzychu – Zosta∏ stworzony
„Punkt mediatorów”, gdzie bez pomocy nauczycieli dzieci rozwiàzujà swoje problemy.
■ Zespó∏ Szkó∏ im. Jana Paw∏a II w Czersku – utworzono uczniowskie Grupy Pomocy
i Wsparcia
■ Zespó∏ Szkól nr 21 w Bydgoszczy – dzia∏anie Trybuna∏u Uczniowskiego i uczniowskiej
Grupy Wsparcia
■ Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych nr 8 w ¸odzi – wydanie broszury, w której b´dà opublikowane
tworzone przez uczniów – pacjentów bajki. Ich bohaterowie b´dà przyk∏adem pozytywnych
i po˝àdanych zachowaƒ
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – w szkole od trzech lat dzia∏a Klub
M∏odzie˝owego Wolontariatu.
■ Gimnazjum nr 5 w Che∏mie – utworzona zosta∏a grupa pomocy rówieÊniczej „Pomocna
d∏oƒ”, której celem jest m.in. organizowanie pomocy kole˝eƒskiej ofiarom przemocy.
■ Szko∏a Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyƒskiego w Kielcach – w klasach dokonano
wyboru STRA˚NIKÓW ˚YCZLIWOÂCI, ich zadaniem by∏o przypominanie kolegom
i kole˝ankom o w∏aÊciwym zachowaniu oraz przestrzeganie zasad Szkolnego Patrolu
˚yczliwoÊci , którego byli cz∏onkami . Stra˝nicy ˚yczliwoÊci otrzymali identyfikatory, byli
widoczni wÊród spo∏ecznoÊci szkolnej, wspierali nauczycieli a jednoczeÊnie przestrzegali
regulaminu szkolnego.
■ Gimnazjum Publiczne nr 2 w ÂwinoujÊciu – istnieje grupa m∏odzie˝owych doradców
dzia∏ajàcych w Êrodowisku kolegów; doradcy maja swoich opiekunów, zostali te˝
specjalnie przeszkoleni.
■ Szko∏a Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie
– og∏oszono konkurs dla zespo∏ów klasowych pod nazwà CO JESZCZE POTRAFISZ.
Jego celem by∏o zach´cenie uczniów do poszukiwaƒ nowych form aktywnoÊci, które
mogliby realizowaç sami uczniowie podczas przerw, aby wykorzystaç swój zapa∏
i pomys∏owoÊç i zmniejszaç tym samym skal´ agresji w szkole. Uczniowie
zaproponowali wiele profilaktycznych rozwiàzaƒ np.: zaj´cia sportowe na boisku
szkolnym - zawody, konkursy, prowadzone praz “pomocników” - pod kierunkiem
nauczyciela, turnieje szachowe i gry planszowe, wykonywanie ciekawych prac pod
kierunkiem nauczyciela: wykonywanie zielnika, wyszywanie, rzeêbienie, sprzàtanie,
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wprowadzenie innego typu konsekwencji: minusowe cegie∏ki - za kilka cegie∏ek kara
w postaci wyzbierania papierków wokó∏ szko∏y, wypisywania mandatów z podaniem
wykroczenia i wpisaniem imienia i nazwiska ucznia.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa w Mierzynie – dzia∏a Sàd Kole˝eƒski, b´dàcy organem
Samorzàdu Uczniowskiego. Powo∏any zosta∏ do rozpatrywania najtrudniejszych
wychowawczo spraw. Posiedzenia zwo∏ywane sà na pisemny wniosek
zainteresowanych; na posiedzenie zapraszani sà te˝ przedstawiciele ró˝nych instytucji.

Dzia∏ania budujàce szkolna wspólnot´
Godne polecenia sà te wszystkie dzia∏ania, które poprawiajà relacje pomi´dzy
uczestnikami ˝ycia szkolnego, „ocieplajà” atmosfer´, uprzyjemniajà pobyt w szkole,
zbli˝ajà do siebie jednostki w poszczególnych grupach, a grupy do siebie. Nie mo˝e si´
to oczywiÊcie dokonywaç za cen´ zamazania naturalnych podzia∏ów i zwiàzanej z tym
odpowiedzialnoÊci – nauczyciele, rodzice i uczniowie maja przecie˝ w szkole inne
obowiàzki i innà rol´ do spe∏nienia. Nawet najlepsza atmosfera w szkole nie zastàpi te˝
istnienia procedur powstrzymujàcych zachowania agresywne.
Tworzeniu pozytywnego klimatu szko∏y mogà s∏u˝yç prawie wszystkie wspólne dzia∏ania
na jej terenie – wywiadówki, imprezy szkolne, Miko∏ajki, dni otwarte itp. - jest to wi´c
doÊç niespecyficzny obszar. Czy tak si´ stanie, zale˝y to m.in. od wiedzy oraz
umiej´tnoÊci i wra˝liwoÊci emocjonalnej osób, które je prowadzà. Chodzi o to, aby
osoby te mia∏y ÊwiadomoÊç celu, jakiemu to s∏u˝y i by sposób organizacji i przebieg
np. wspólnej zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli umo˝liwia∏ osiàgni´cie pewnego
poziomu bliskoÊci, zaufania i otwartoÊci mi´dzy nimi.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – projekt „Klasy
Partnerskie” majàcy na celu integracj´ uczniów starszych klas z m∏odszymi – cykliczna
(trzyletnia) wspó∏praca klas starszych z m∏odszymi (ka˝da m∏odsza klasa ma swojego
„partnera” wÊród klas starszych).
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – „Pakty przyjaêni” – zawierajà uczniowie klas pierwszych z czwartymi. „Czwartacy” opiekowali si´ maluchami,
pomagali im, uczestniczàc we wspólnych imprezach takich jak „miko∏ajki”, czy wigilie
klasowe.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 3 w Prudniku – udzia∏ rodziców w zaj´ciach
sportowych wraz z dzieçmi.
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■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – zorganizowa∏a Âwi´to
Pani Woênej. WczeÊniej przeprowadzono plebiscyt na najlepszego pracownika
administracji a w trakcie uroczystoÊci , w której uczestniczy∏a Dyrekcja szko∏y i wszyscy
uczniowie odczytano wiersze u∏o˝one na t´ okolicznoÊç przez dzieci, wr´czono kwiatki
zrobione na zaj´ciach “sprawne r´ce”, zaprezentowano przedstawienie teatrzyku PLUSK.
■ Szko∏a Podstawowa z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 111 w ¸odzi – organizowane
sà wspólne wigilie, wieczory andrzejkowe, wspólne wyjazdy integracyjne (zaj´cia
sportowe, zaj´cia z arteterapii, wspólne Êpiewanie przy ognisku), wyst´py nauczycieli
na szkolnej scenie (wystawianie raz do roku przedstawieƒ teatralnych dla uczniów);
Zorganizowano wystawy: „My te˝ byliÊmy uczniami” oraz „Pasje naszych nauczycieli”,
majàce na celu integracj´ zespo∏u nauczycieli oraz integracj´ uczniów z nauczycielami.
Organizowane sà ogólnoszkolne imprezy, propagujàce integracj´ spo∏ecznoÊci, tolerancj´,
˝yczliwoÊç, wspólne sp´dzanie czasu np. : Dzieƒ ˝yczliwoÊci – ogólnoszkolny happening,
Wspólne andrzejki, Miko∏ajki, Bal karnawa∏owy, Âwi´to wiosny – wspólnie „wagarujemy”
– szkolne zabawy i konkursy z okazji nadejÊcia wiosny – „Bijemy rekordy”, Âwi´to szko∏y
– wspólny wyjazd w plener, poza miasto.
■ Gimnazjum nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu – wychowawcy klas, starajàc si´
nawiàzaç lepszy kontakt z rodzicami, przyj´li innà form´ przeprowadzania
comiesi´cznych zebraƒ np. zasiadanie przy wspólnym stole przy ciasteczkach i herbacie
lub kawie. Tworzàc przyjacielskà form´ spotkaƒ prze∏amali wzajemny dystans,
a to spowodowa∏o, i˝ rozmowy sta∏y si´ bardziej szczere i pozwoli∏y na wspólne
zastanowienie si´ nad problemami m∏odzie˝y oraz formami i metodami zapobiegania
i rozwiàzywania.
■ Szko∏a Podstawowa nr 9 im. W∏adys∏awa Jagie∏∏y w Kutnie – zorganizowano Turniej
rodzinny „Savoir – vivre ”(wraz z pocz´stunkiem) dla rodziców wraz z uczniami klas I – III
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 Bydgoszczy – we wszystkich klasach , z udzia∏em rodziców, odby∏y
si´ Wigilie klasowe
■ Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkó∏ w Rojewie – rodzice i uczniowie uczestniczà
i sà wspó∏organizatorami cyklicznych imprez o charakterze okazjonalnym, takich jak:
Otrz´siny klas I, Dzieƒ ch∏opaka, Dzieƒ Ucznia, Miko∏ajki, Wigilie, Walentynki, Dzieƒ
Kobiet, Dzieƒ Dziecka, Dzieƒ Papieski, Dzieƒ Niepodleg∏oÊci, Andrzejki, Jase∏ka, Dzieƒ
Wiosny, Dzieƒ Ziemi, Dzieƒ Sportu, Dzieƒ Nauczyciela, Uroczyste po˝egnanie klas trzecich.
■ Szko∏a Podstawowa nr 3 im. Tadeusza KoÊciuszki w Siemianowicach Âlàskich –
przeprowadzono wspólne zaj´cia dla uczniów kl. III i VI na temat „Budowanie przyjaznej
atmosfery w szkole”.
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3.3.2.

Dzia∏ania realizowane na poziomie klasy

Wspólnie regu∏y i zasady
Oprócz ogólnoszkolnych zasad i kontraktów równie˝ na poziomie poszczególnych klas
warto ustaliç obowiàzujàce w nich umowy. W klasie sà specyficzne problemy, na które
kontrakt klasowy mo˝e stanowiç odpowiedê, 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 grupowym. Co za tym idzie, staja si´ autentycznymi stra˝nikami tych norm, robiàc to dlatego, ˝e je sprawdzili i widza ich przydatnoÊç
w ˝yciu klasy, a nie tylko dlatego, ˝e tak nakazujà przepisy.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Gimnazjum nr 5 przy Specjalnym OÊrodku Szkolno – Wychowawczym w Che∏mie
– wychowawcy klas przeprowadzili godziny wychowawcze, podczas których ka˝dy
zespó∏ klasowy wypracowa∏: klasowe zasady przeciwko przemocy, klasowe procedury
i sankcje w przypadku nieprzestrzegania zasad oraz zasady bezpiecznego informowania
i reagowania na przypadki przemocy.
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – ka˝da klasa posiada wypracowane
zasady wspó∏pracy uczniów z nauczycielami i uczniów z innymi uczniami, tzw. Kontrakt.
■ Gimnazjum nr 1 im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Strzegomiu – na poczàtku roku
szkolnego w klasach I powsta∏y, a w klasach II i III zosta∏y znowelizowane Klasowe
Kodeksy Przeciwdzia∏ania Przemocy, zawierajàce zestaw po˝àdanych i niepo˝àdanych
zachowaƒ uczniów oraz propozycje nagród w przypadku w∏aÊciwych zachowaƒ i kar
w przypadku zachowaƒ nieodpowiednich. Ka˝dy taki kodeks tworzony by∏ wspólnie
przez uczniów danego zespo∏u klasowego i wychowawc´ klasy. Rodzice opiniowali
wszystkie kodeksy, a tak˝e proponowali mo˝liwe do zastosowania Êrodki dyscyplinujàce
i formy nagród. SkutecznoÊç kodeksów badana jest systematycznie przy pomocy metody
metaplanu. Kodeksy modyfikowane sà w miar´ zmieniajàcej si´ sytuacji wychowawczej
w klasie.
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■ Szko∏a Podstawowa nr 44 w Bia∏ymstoku – uczniowie wraz z wychowawcami opracowali
regulaminy klasowe, a na ich podstawie wypracowano „Regulamin zachowania ucznia
SP nr 44”, w ramach którego zawarto kontrakty (umieszczono je w widocznych
miejscach w klasach).
■ Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Boles∏awa Prusa w Hrubieszowie – ka˝da klasa opracowa∏a
swój w∏asny regulamin „Zasady przeciw przemocy dla naszej klasy”, pod którym z∏o˝y∏y
podpisy ca∏e zespo∏y klasowe. Klasa mo˝e przyznaç „˝ó∏tà kartk´”- rodzaj ostrze˝enia
osobie, która w danym miesiàcu zachowywa∏a si´ niew∏aÊciwie w stosunku do kolegów.
Z uczniami, którzy otrzymali od klasy „˝ó∏tà kartk´” prowadzone sà rozmowy
wychowawcze.

Zaj´cia dla uczniów
Skoro edukacja potrzebna jest nauczycielom, to tym bardziej potrzebujà jej uczniowie.
Podczas zaj´ç na ten temat mogà przede wszystkim zdobyç wiedz´, czym jest agresja
i przemoc, poniewa˝ cz´sto w∏aÊnie jej brak utrudnia rozpoznawanie problemów
i reagowanie. Uczniowie mogà te˝ uÊwiadomiç sobie, jakie skutki powoduje przemoc
i nauczyç si´ lepszego zrozumienia uczuç innych osób. Mogà wreszcie çwiczyç wa˝ne
umiej´tnoÊci psychologiczne i spo∏eczne, takie choçby jak: rozwiàzywanie konfliktów,
kontrolowanie swojej z∏oÊci, obrona siebie i innych w sytuacji przemocy.
Zaj´cia takie z pewnoÊcià mogà opracowaç i poprowadziç pedagodzy lub psycholodzy
szkolni, ale z koniecznoÊci b´dà to wtedy dla poszczególnych klas pojedyncze zaj´cia,
natomiast jest bardzo wa˝ne, aby taka edukacja odbywa∏a si´ w sposób systematyczny.
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´ powodzenia tych dzia∏aƒ,
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, a nauczyciele mogà wziàç udzia∏
w odpowiednich szkoleniach, które ich do prowadzenia takich zaj´ç przygotujà.
Samodzielnie opracowywane scenariusze niewàtpliwie anga˝ujà w ich przygotowanie
nauczycieli uczàcych w danej szkole, mogà mieç jednak bardzo ró˝nà zawartoÊç 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 tu te˝ wspomnieç o z∏ej praktyce korzystania z materia∏ów
niewiadomego autorstwa i o niesprawdzonej wartoÊci merytorycznej.
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Wszystkie szko∏y nagrodzone w konkursie prowadzi∏y zaj´cia z zakresu profilaktyki
agresji, uczenia umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych, rozwiàzywania konfliktów,
asertywnoÊci itp zarówno wed∏ug znanych, sprawdzonych programów wychowawczo
- profilaktycznych, jak i wed∏ug w∏asnych scenariuszy zaj´ç. Sà te˝ wÊród nich szko∏y,
które prowadzà jednoczesnà realizacj´ bardzo wielu (np. kilkunastu) typów i rodzajów
zaj´ç profilaktycznych ( co z jednej strony mo˝e Êwiadczyç o szerokich kompetencjach
i umiej´tnoÊciach realizujàcych je nauczycieli, z drugiej strony jednak pozwala
przypuszczaç, ˝e realizowane sà raczej elementy tych programów).

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa im. W∏adys∏awa Broniewskiego w Szczuczynie – drugi rok realizowany jest w szkole Program zapobiegania agresji i przemocy z cyklem zaj´ç na godziny
wychowawcze pt. „Ucz´ si´ màdrego ˝ycia”. Poszczególne zaj´cia opierajà si´
na çwiczeniach grupowych, które wymagajà od dzieci aktywnoÊci odbiegajàcej
od rutynowych szkolnych lekcji. Anga˝ujà do aktywnego udzia∏u wszystkich uczniów,
u∏atwiajà wzajemne poznanie, integrujà i spajajà grup´ poprzez budowanie klimatu
zaufania i otwartoÊci.
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – dla uczniów kl.I prowadzony
by∏ program prewencyjny Komendy Miejskiej Policji : „Uwaga Obcy” i „Bezpieczne
wakacje” , dla uczniów kl.IV-VI - Warsztaty profilaktyczne „Spójrz inaczej”; „Spójrz
inaczej na agresj´”, prowadzona by∏a realizacja wybranych scenariuszy programów
profilaktycznych: na lekcjach wychowawczych: „II Elementarz czyli 7 kroków”,
„Trzy ko∏a”, „PREWENTER Ja i Êwiat, poznaje aby wybraç”, „Odczuwaj, ufaj, mów”.
■ Szko∏a Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie – we wszystkich klasach
wychowawcy przeprowadzili cykl zaj´ç w zakresie kszta∏towania umiej´tnoÊci
komunikacyjnych, wspó∏dzia∏ania w grupie, ró˝nicowania emocji, konstruktywnego
rozwiàzywania problemów, rozwijanie poczucia odpowiedzialnoÊci za siebie i innych.
W klasach I-III zaj´cia prowadzone by∏y w oparciu o scenariusze opracowane przez
twórców kampanii „Szko∏a bez przemocy”, a w klasach starszych w oparciu o scenariusze
w∏asne. Wi´kszoÊç zaj´ç prowadzona by∏a przez wychowawców klas i pedagoga
szkolnego . w klasach IV a i IV b zaj´cia warsztatowe prowadzili studenci Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) .
■ Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Boles∏awa Prusa w Hrubieszowie – zaj´cia dla uczniów
oparte by∏y na scenariuszach proponowanych przez Rad´ Programowà Kampanii „Szko∏a
bez Przemocy” oraz na scenariuszach autorskich pedagoga szkolnego, wykorzystujàcych
psychologicznà literatur´ dzieci´cà o tematyce przemocy w szkole. W wybranych klasach
odbywa∏y si´ zaj´cia wed∏ug programu „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresj´”.
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■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – prowadzenie zaj´ç integracyjnych przez
wychowawców klas oraz pracowników PPP.
■ Szko∏a Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach – ka˝da z klas
co miesiàc realizowa∏a co najmniej 1 godzin´ wychowawczà zwiàzanà z kszta∏towaniem
umiej´tnoÊci pozwalajàcych przeciwstawiaç si´ agresji i przemocy. Korzystano
z gotowych scenariuszy umieszczonych na stronach “Szko∏y bez przemocy” i opracowaƒ
pedagoga szkolnego.
■ Szko∏a Podstawowa i Gimnazjum w Lesznie – pedagodzy przeprowadzili liczne
pogadanki n. t. przeciwdzia∏ania agresji i zrealizowali w klasach programy profilaktyczne
obejmujàce zagadnienia agresji, przemocy i komunikacji m. in.:
a) Program autorski pedagogów szkó∏ podstawowych miasta Leszna ”Przynale˝´
do grupy jestem sobà”;
b)

Program profilaktyczny „Pomó˝ mi powiedzieç”;

c) Autorski program profilaktyczny pedagogów Gimnazjów miasta Leszna ”Decyzja
nale˝y do Ciebie”; d) Program profilaktyczny „Sobà byç- dobrze ˝yç”.
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – w klasach IV-VI
odby∏y si´ zaj´cia warsztatowe ze szkolnym psychologiem podnoszàce kompetencje
spo∏eczne dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na integracj´ zespo∏ów klasowych.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 18 w Radomiu – pedagog szkolny w klasach IV-VI prowadzi∏
zaj´cia w oparciu o program „Spójrz Inaczej”, w klasach IV- VI wychowawcy przeprowadzili zaj´cia
na temat: „Jak dochodzi do przemocy”, „Jak pomagaç i jak si´ broniç”, w klasach I –III przeprowadzono zaj´cia na temat: „Jak sobie radziç z agresjà i przemocà”, „Co to jest z∏oÊç”, prowadzone tez
by∏y warsztaty dla uczniów „Prawo a przemoc”.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa w Mierzynie – realizacja programu „Spójrz Inaczej”
we wszystkich klasach w ramach dodatkowych zaj´ç.
■ OÊrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – w kl. I gimnazjum
prowadzone sà zaj´cia na temat rozpoznawania agresji i radzenia sobie ze z∏oÊcià.
W innych klasach prowadzona jest realizacja programu „Gry i zabawy przeciwko agresji”.

Regularne rozmowy z uczniami
Rozmowy z uczniami wydaja si´ podstawowà metodà dbania o dobre relacje w klasie
i rozwiàzywania problemów, poprzez umo˝liwienie uczniom artyku∏owania swoich
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potrzeb, negocjowania, a co za tym idzie - niedopuszczania, aby konflikty przeradza∏y
si´ w agresj´. Mogà te˝ byç okazjà do ujawniania i zauwa˝ania ma∏o widocznych form
przemocy, takich jak wykluczanie czy izolowanie.
Takie rozmowy powinny w klasach odbywaç si´ w miar´ systematycznie, najlepiej aby
by∏y prowadzone w kr´gu, a jeszcze lepiej – w ramach specjalnego programu zaj´ç.
Warto aby rozmowy takie, zw∏aszcza m∏odszych klasach, mia∏y pewien u∏o˝ony z góry
scenariusz.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Gimnazjum nr 1 im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Strzegomiu – aby
przezwyci´˝yç pojawiajàce si´ problemy wprowadzono klasowe spotkania w Kr´gu
Prawdy i Przyjaêni, które w zale˝noÊci od rozwa˝anego problemu przybierajà charakter
terapii grupowej lub kole˝eƒskiej grupy wsparcia. Kràg funkcjonuje z cz´stotliwoÊcià
uzale˝nionà od potrzeb — uruchamiany jest w chwili pojawienia si´ problemu
klasowego i dzia∏a tak d∏ugo, a˝ problem zostanie rozwiàzany.
Pierwszym „terapeutà”, który przyst´puje do pracy z zespo∏em jest wychowawca; s∏u˝à
mu pomocà pedagog i psycholog szkolny. Problemy, które stajà si´ przedmiotem pracy
Kr´gu Prawdy i Przyjaêni sà zg∏aszane przez wychowawc´, nauczycieli uczàcych
w danym oddziale, uczniów i rodziców. Ka˝de uruchomienie Kr´gu jest poprzedzone
spotkaniem z rodzicami, na którym sà oni informowani o celach i sposobach pracy
podczas spotkania z uczniami. Zbierane sà wówczas sugestie i uwagi rodziców
dotyczàce realizacji zaj´ç. Podobne spotkanie odbywa si´ po zakoƒczeniu pracy.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – w klasach realizowane by∏y zaj´cia dostosowane
do bie˝àcych potrzeb uczniów, w przypadku zg∏oszenia problemu przez uczniów lub
rodziców wychowawcy realizowali powy˝szà tematyk´
■ Szko∏a Podstawowa nr 25 im. K. Makuszyƒskiego w Kielcach – w ka˝dej klasie istnieje
Klasowe Kolegium ˚yczliwoÊci w sk∏ad którego wchodzà uczniowie, wychowawca oraz
w razie potrzeby rodzice i pedagog, zajmujàce si´ rozwiàzywaniem indywidualnych
problemów uczniów i problemów klasowych oraz przyjmowaniem wniosków uczniów
o nadanie tytu∏u naj˝yczliwszego kolegi w klasie.
■ Gimnazjum nr 1 im Âw. Kingi w Bochni – stworzenie klasowych grup wsparcia

Wspólne dzia∏ania: uczniowie - nauczyciele – rodzice
Skoro wspólne dzia∏ania na terenie ca∏ej szko∏y integrujà spo∏ecznoÊç szkolnà, to tym
bardziej mo˝liwe jest to na terenie poszczególnych klas. Ta integracja na poziomie klasy

49

– oprócz niewàtpliwej korzyÊci w postaci pozytywnej atmosfery i poczucia
bezpieczeƒstwa w grupie - mo˝e jednak wobec problemów agresji i przemocy pe∏niç
wa˝niejszà i bardziej konkretnà rol´. Najcz´stsze formy przemocy szkolnej, w postaci
izolowania i wykluczania z grupy pojedynczych osób, majà przecie˝ miejsce w∏aÊnie w
klasie. Gdy rodzice uczniów wspó∏pracujà ze sobà i z nauczycielami, to równie˝ wtedy, gdy
pojawi si´ prawdziwy problem, sà w stanie go rozwiàzywaç lub przynajmniej nie
przeszkadzaç w podejmowaniu przez szko∏´ koniecznych dzia∏aƒ. Ich dzieci natomiast majà
ÊwiadomoÊç, ˝e doroÊli w trudnych sprawach dzia∏ajà wspólnie i maja wspólne zdanie.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 3 w Prudniku – zaj´cia otwarte w klasach dla rodziców:
zaj´cia profilaktyczno-wychowawcze wg programów „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej
na agresj´”.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 7 w ˚aganiu – organizowane by∏y integrujàce imprezy
klasowe z udzia∏em nauczycieli i rodziców.
■ Zespó∏ Szkó∏ im, Jana Paw∏a II w Czersku – tworzenie poczucia wi´zi w klasach poprzez
wspólne z rodzicami organizowanie klasowych imprez (Wigilia Klasowa, Dzieƒ dziecka,
Dzieƒ matki, wycieczki, festyny rodzinne).
■ Szko∏a Podstawowa nr 9 im. W∏adys∏awa Jagie∏∏y w Kutnie – w ka˝dej z klas I – III
przeprowadzony zosta∏ Turniej „Rodzinny Savoir – vivre – Prosz´, dzi´kuj´,
przepraszam” : konkursy dla rodziców wraz z dzieçmi.
■ Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu –
przeprowadzono zaj´cia otwarte dla rodziców „Bez z∏oÊci mamy wi´cej radoÊci”,
zapraszajàc ich do czynnego udzia∏u w tych zaj´ciach.

2.3.3. Dzia∏ania na poziomie jednostki
Sà to dzia∏ania zwiàzane z pomaganiem konkretnym osobom, najcz´Êciej uczniom.

Mediacje
Nie ka˝dy konflikt prowadzi do zachowaƒ agresywnych, ale w szkole cz´sto tak si´
dzieje. Osobie interweniujàcej – nauczycielowi - trudno jest wtedy te˝ zazwyczaj
odpowiednio oceniç sytuacj´ i z pe∏nym przekonaniem wydaç „sprawiedliwy werdykt”
- 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
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i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Ma ona na celu dojÊcie do ugody, która satysfakcjonuje obie strony konfliktu. Mediatorami w szko∏ach mogà byç nauczyciele lub
uczniowie – i jedni, i drudzy po ukoƒczeniu specjalnego szkolenia.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Szko∏a Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie
– prowadzone by∏y zaj´cia warsztatowe dla szkolnych mediatorów. Wzi´∏a w nich udzia∏
wy∏oniona przez wychowawców klas IV-VI 16 osobowa grupa uczniów, a szkolenie
prowadzone by∏o przez psychologa szkolnego. Przeprowadzono 12 spotkaƒ szkoleniowych, które pozwoli∏y poznaç i rozwinàç umiej´tnoÊci interpersonalne mediatorów.
Mediatorzy rozpocz´li swojà prac´ od nowego semestru. Otrzymali do dyspozycji w∏asny
pokój, który sami urzàdzili i prowadzili rozmowy pomi´dzy skonfliktowanymi dzieçmi.
Odbywa∏o si´ to podczas d∏ugich przerw. W ka˝dym dniu tygodnia dy˝urowa∏a inna 3osobowa grupa uczniów. Uczniowie sami sporzàdzili og∏oszenie, nazwali si´ SEKCJÑ
MEDIATORÓW i z satysfakcjà wspierali prac´ nauczycieli oraz rodziców.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa im. Jana Paw∏a II w Wa∏brzychu – z ka˝dej klasy zostali
nagrodzeni uczniowie, którzy pokojowo rozwiàzujà konflikty. Otrzymali oni plakietki
z napisem „Nie stosuj´ agresji”, a ich wizytówki za zdj´ciem zosta∏y umieszczone
w specjalnej gablocie, w miejscu widocznym dla wszystkich. SpoÊród tych uczniów
wybrani zostali mediatorzy, którzy przeszli specjalne szkolenie i pomagajà swoim
rówieÊnikom rozwiàzywaç konflikty. Na korytarzu szkolnym zosta∏ stworzony „ Punkt
mediatorów”, gdzie bez pomocy nauczycieli dzieci rozwiàzujà swoje problemy.
Odnotowujà to w specjalnej „Ksi´dze sukcesów pokojowego rozwiàzania konfliktów”.
■ Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rac∏awicach Âlàskich – wybrani przedstawiciele
poszczególnych klas uczestniczyli w szkoleniu dotyczàcym prowadzenia mediacji.
SpoÊród tych uczniów powo∏ani zostali liderzy m∏odzie˝owi, zajmujàcy si´
rozwiàzywaniem konfliktów na poziomie klasy i szko∏y
■ Szko∏a Podstawowa nr 14 w Gliwicach – w szkole dzia∏a „Sàd Kole˝eƒski” , na spotkanie
którego przychodzà: „Poszkodowany” i jego dwóch Êwiadków, „Oskar˝ony” i jego
dwóch „Obroƒców”, przewodniczàcy klasy lub osoba zainteresowana. Mediacje
prowadzà nauczyciele. Ka˝da ze stron wypowiada swoje argumenty. Na zakoƒczenie
„Poszkodowany” wybiera z Regulaminu Zespo∏u, jakie konsekwencje ma ponieÊç
„Oskar˝ony”. Cz´sto dochodzi do pojednania pomi´dzy stronami.

Indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy
Ofiary przemocy prze˝ywajà wiele trudnych uczuç – l´k, rozpacz, wstyd, bezradnoÊç,
ale tak˝e z∏oÊç i wÊciek∏oÊç. Sytuacje, które by∏y ich udzia∏em, sprawiajà, ˝e tracà
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zaufanie do otoczenia, obwiniajà siebie, a ich poczucie w∏asnej wartoÊci dramatycznie
si´ obni˝a. Potrzebujà wi´c przede wszystkim mo˝liwoÊci odreagowania swoich
trudnych emocji, wsparcia, akceptacji i zrozumienia.
Indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy pomagajà w wyra˝eniu, odreagowaniu
i zrozumieniu swoich uczuç przez dziecko, zapewniajà dziecku wsparcie ze strony
doros∏ego, pozwalajà na odbarczenie od poczucia winy. Powinny te˝ pomóc uczniowi
w zrozumieniu ca∏ej sytuacji i swojej roli w niej oraz uzgodnienie z dzieckiem
form pomocy
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.

Nieliczne szko∏y uczestniczàce w Kampanii „Szko∏a bez przemocy” informowa∏y
o prowadzeniu takich rozmów, brak jednak szczegó∏ów dotyczàcych ich przebiegu
i sposobu prowadzenia.

Rozmowy z rodzicami ofiar 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, 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:
•
•
•
•
•
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poinformuj ich o tym, co si´ wydarzy∏o,
pozwól im wyraziç swoje uczucia; spróbuj je zrozumieç, choçby by∏y bardzo trudne
(np. ˝al i pretensje do szko∏y, nauczycieli),
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.

Podobnie jak poprzednio – o prowadzeniu takich rozmów informowa∏y niektóre szko∏y,
brak jednak szczegó∏ów dotyczàcych ich przebiegu i sposobu prowadzenia.

W∏àczenie ofiar przemocy w aktywnoÊç grupowà
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.

W danych otrzymanych od szkó∏ nie znalaz∏y si´ informacje na temat prowadzenia tego
rodzaju dzia∏aƒ

Grupy dla ofiar przemocy
Ofiary przemocy potrzebujà cz´sto nauczenia si´ takich umiej´tnoÊci w kontaktach z
innymi, które pomogà im poradziç sobie z sytuacjami dokuczania czy ataku z ich strony.
Niektóre szko∏y mogà na swoim terenie zorganizowaç takie grupy, prowadzone
najcz´Êciej przez pedagoga lub psychologa. Cele takich grup to:
•
•
•
•

danie ofiarom przemocy mo˝liwoÊci wspó∏pracy i nawiàzywania kontaktów
z rówieÊnikami,
umo˝liwienie odreagowania i zrozumienia swoich uczuç,
uczenie umiej´tnoÊci asertywnych zachowaƒ – odmawiania, proszenia o pomoc,
obrony siebie, wyra˝ania w∏asnego zdania itp.,
dowartoÊciowanie, odbudowanie poczucia w∏asnej wartoÊci.

W danych otrzymanych od szkól znalaz∏a si´ tylko jedna informacja na temat
prowadzenia tego rodzaju dzia∏aƒ:
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 7 im. II Armii Wojska Polskiego w ˚aganiu – utworzono
grup´ wsparcia dla ofiar agresji i przemocy: regularne spotkania z pedagogiem, których
celem jest wsparcie emocjonalne i budowanie poczucia w∏asnej wartoÊci.
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Rozmowy interwencyjne ze sprawcami
Sprawcy przemocy to nierzadko dzieci, które same pochodzà z rodzin dysfunkcyjnych
lub rodzin stosujàcych nacisk i presj´, a we w∏asnym domu bywajà cz´sto ofiarami
przemocy. Cz´sto czujà si´ zagro˝one i majà potrzeb´ udowadniania swojej si∏y i swoich
racji. Cz´sto prze˝ywajà z∏oÊç i napi´cie. Majà problemy z empatià i kontrolowaniem
sposobu wyra˝ania swoich uczuç. Dlatego rozmowy z takimi uczniami nie sà ∏atwe
dla nauczyciela, jednak mogà pe∏niç wa˝na role w procesie zmiany zachowaƒ.
W rozmowie ze sprawcà agresji i przemocy:
•
•
•
•
•

•
•
•

powstrzymaj si´ od obwiniania, zawstydzania, gro˝enia i pot´piania,
wyjaÊniajàc mu powody rozmowy mów o faktach, konkretnych zachowaniach – nie
uogólniaj,
pozwól mu opowiedzieç o swojej sytuacji, wys∏uchaj,
powiedz mu, jakie z∏ama∏ normy i zasady, oraz kto i jakà szkod´ poniós∏ w zwiàzku
z jego zachowaniem,
powiedz, 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),
powiedz o dalszych krokach, jakie zamierzasz podjàç,
mo˝esz podpisaç ze sprawcà pisemny kontrakt, okreÊlajàcy jego zobowiàzania oraz
konsekwencje, jakie poniesie w przypadku niedotrzymania zawartej umowy,
umów si´ z nim na nast´pne spotkanie w celu skontrolowania przestrzegania
zawartych umów.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyƒskiego w Legionowie – w ramach dzia∏aƒ
dotyczàcych konkretnego ucznia tworzono indywidualne programy naprawcze oraz
kontrakty, majàce na celu zmian´ zachowaƒ oraz zaanga˝owanie rodziców w sprawy
swojego dziecka. Psycholog pracowa∏ na indywidualnych spotkaniach z uczniami
potrzebujàcymi wsparcia. Uczniowie, majàcy szczególne problemy z zachowaniem,
prowadzili zeszyty zachowaƒ, w których ka˝dy nauczyciel na swojej lekcji wpisywa∏ informacj´ o zachowaniu ucznia. Zeszyty by∏y codziennie oglàdane i omawiane z rodzicami.
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – psycholog szkolny organizowa∏ indywidualne spotkania z uczniami z zaburzeniami zachowania.
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – z uczniami sprawiajàcymi
k∏opoty wychowawcze zawierane sà kontrakty wychowawcze, pod którymi podpisuje si´
sam uczeƒ oraz pedagog, a czasem rodzic. Podczas indywidualnej rozmowy pedagog
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pomaga dzieciom okreÊliç ich mocne strony, jak czujà si´ w szkole, z czym majà
trudnoÊci oraz zastanowiç, co mo˝emy zrobiç, ˝eby zmieniç te sytuacj´. Razem
z uczniem sporzàdza si´ plan dzia∏ania i okreÊla czas, który jest potrzebny na zmian´
zachowania. Pedagog prowadzi rozmowy wspierajàce ucznia w dzia∏aniach majàcych
na celu zmian´ jego zachowania.
Prowadzona jest te˝ analiza trudnych sytuacji wychowawczych na monitoringu
szkolnym - rozmowa z uczniem i rodzicami w oparciu o materia∏ filmowy, wspólne ustalenia
co do dalszego post´powania dyscyplinujàcego ucznia.
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 21 w Bydgoszczy – systematyczne prowadzone sà karty obserwacji
uczniów z problemami dydaktycznymi/wychowawczymi, ka˝dy pracownik szko∏y na
bie˝àco dokonuje wpisów o zachowaniu ucznia. Prowadzenie systematycznie kart
obserwacji pomaga w dok∏adnym przekazywaniu informacji rodzicom, a jednoczeÊnie
pozwala na dokonanie prawid∏owej ewaluacji podejmowanych dzia∏aƒ.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa w Mierzynie – zawierane sà indywidualne kontrakty
z uczniami problemowymi, opracowywane sà te˝ indywidualne programy naprawcze
(uczeƒ – dom – szko∏a).

Rozmowy z rodzicami agresorów
Szko∏a jest zobowiàzana informowaç rodziców o negatywnych zachowaniach ich dzieci,
stàd te˝ rozmowy z rodzicami „agresorów” prowadzone sà bardzo cz´sto. Problem
polega tu jednak na sposobie, w jaki 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˝ w g∏´bi 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, stad 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 jasno, co chcemy przekazaç, byç te˝
zaopatrzonym w niezb´dne informacje np. na temat mo˝liwych form pomocy dla
dziecka lub rodziny, oraz miejsc, w których mo˝na t´ pomoc uzyskaç.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – w szkole pracowa∏y
Komisje Wychowawcze, które prowadzi∏y spotkania z rodzicami uczniów majàcych
problemy z dyscyplinà.
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■ Szko∏a Podstawowa nr 14 w Gliwicach – prowadzone by∏y regularne rozmowy indywidualne
z rodzicami uczniów majàcych problemy.
■ Gimnazjum im. Jana Paw∏a II w Go∏kowicach – sta∏y kontakt i spotkania z rodzicami
uczniów agresywnych, wypracowywanie wspólne skutecznych form pomocy
■ Gimnazjum nr 6 im. J. Kochanowskiego w Gliwicach – wychowawcy i pedagog szkolny
organizujà spotkania i konfrontacje rodziców ofiar i sprawców w celu wspólnego
zastanowienia si´ nad przyczynami i sposobami eliminacji przemocy.

Grupy edukacyjne i terapeutyczne dla sprawców agresji i przemocy
Sprawca agresji i przemocy potrzebuje zrozumienia, uwagi i wys∏uchania, 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 te˝ dà˝yç do uÊwiadomienia sobie przez niego
norm, zasad oraz wartoÊci.
Uczniowie, którzy cz´Êciej ni˝ inni zachowujà si´ agresywnie, potrzebujà te˝ cz´sto
edukacji i pomocy w zakresie zrozumienia problemu agresji i przemocy , uÊwiadomienia
sobie, ˝e zachowania agresywne naprawd´ 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.

Przyk∏ady dobrych praktyk
■ Szko∏a Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyƒskiego w Tarnowie – prowadzone
sà dodatkowe lekcje wychowawcze z pedagogiem szkolnym lub wychowawcà dla
uczniów ∏amiàcych dyscyplin´ w szkole.
■ Szko∏a Podstawowa nr 11 w Dàbrowie Górniczej – pedagog szkolny regularnie
prowadzi∏ zaj´cia profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów przejawiajàcych
zaburzenia zachowania.
■ Szko∏a Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiàclecia we Wroc∏awiu – powo∏anie grupy
socjoterapeutycznej pod nazwà Grupa Skautingowa.
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■ Szko∏a Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzaƒskim – prowadzone sà zaj´cia dla uczniów
agresywnych : Treningu Zast´powania Agresji ART. Wg A. Goldsteina
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa w Bezrzeczu – Trening Zast´powania Agresji dla uczniów
agresywnych w grupie terapeutycznej przez ca∏y rok szkolny, do której kwalifikuje
wychowawca.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Âwiebodzinie – z uwagi na
uczniów o szczególnych potrzebach zorganizowano na terenie szko∏y “SAL¢ EMOCJI“,
gdzie przy muzyce, pracy artystycznej oraz podczas zabaw psychoterapeutycznych mogà
odreagowaç napi´cie.
■ Gimnazjum Publiczne nr 2 w ÂwinoujÊciu – uczniowie agresywni biorà udzia∏
w 30-godzinnym treningu zast´powania agresji, dzia∏a te˝ grupa socjoterapeutyczna.
■ Terapeutyczna Szko∏a Podstawowa nr 119 we Wroc∏awiu – w szkole funkcjonujà „Ma∏e
Grupy” – zaj´cia grupowe o charakterze socjoterapeutycznym. Psychologowie
prowadzili 7 grup socjoterapeutycznych, w tym grupy tematyczne: „Witch” i „Odlotowe
agentki”. Dzieci uczestniczàce w grupach mia∏y mo˝liwoÊç: poznania swoich s∏abych
i mocnych stron, pracy nad samokontrolà, radzenia sobie ze z∏oÊcià i frustracjà w sposób
bezpieczny, rozwiàzywania konflikty bez stosowania przemocy oraz integrowania si´
z rówieÊnikami z ró˝nych klas.
■ Szko∏a Podstawowa nr 44 w Bia∏ymstoku – prowadzone sà zaj´cia dla dzieci
agresywnych, w ramach których prowadzone sà gry i zabawy przeciw agresji.
■ Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 7 im. II Armii Wojska Polskiego w ˚aganiu – dzia∏a
grupa socjoterapeutyczna dla uczniów z zaburzonym zachowaniem.
■ Gimnazjum nr 5 w Che∏mie – powsta∏a grupa terapii pedagogicznej „Jak mog´ pomóc sobie”.

W∏àczanie sprawców przemocy w pozytywne dzia∏ania
na rzecz innych osób
Sprawcy agresji i przemocy to cz´sto dzieci, które znalaz∏y sobie taki w∏aÊnie sposób na
zdobycie pozycji w grupie i osiàgniecie swoistego sukcesu. Potrzebujà one te˝ zazwyczaj
uwagi i podziwu rówieÊników, a tak˝e zainteresowania ze strony doros∏ych, które zdobywajà w∏aÊnie za pomocà negatywnych, ∏amiàcych dyscyplin´ szkolnà zachowaƒ. Stàd
te˝ zaanga˝owanie takich uczniów w inne, pozytywne dzia∏ania, które jednak pozwolà
im zaspokoiç te wa˝ne psychologiczne potrzeby sukcesu, uznania , uwagi i sympatii,
mo˝e mieç dla nich wa˝ne znaczenie terapeutyczne.

57

Wielu nauczycieli intuicyjnie powierza takim uczniom ró˝ne atrakcyjne i wa˝ne klasowe
zadania, byç mo˝e warto z takich dzia∏aƒ cz´Êciej czyniç powszechnà i zorganizowanà
praktyk´ szkolnà.

Przyk∏ady dobrych praktyk:
■ Szko∏a Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie
– stworzenie “koalicji antyprzemocowej” , z∏o˝onej z wychowawców i uczniów z tzw.
“grup ryzyka”. Celem tej strategii - która zak∏ada wykorzystanie mechanizmu substytucji
by∏o zaanga˝owanie uczniów trudnych wychowawczo, aby wspólnie z wychowawcà
realizowali zadania po˝yteczne. Za∏o˝eniem by∏o to, aby uczniowie funkcjonujàcy dotychczas w negatywnej roli sprawdzili si´ w inny, po˝yteczny sposób. Do uczniów
skierowane zosta∏y takie zadania jak: wspieranie wychowawców w pe∏nieniu dy˝urów
podczas przerw w ramach “klasowych zespo∏ów wychowawczych”. W ka˝dej klasie
wyznaczonych zosta∏o 5 uczniów nadruchliwych bàdê agresywnych, którzy tworzyli
grup´ “pomocników wychowawcy”. Mieli w ten sposób okazj´ do zaprezentowania
pozytywnych zachowaƒ podczas przerw. Zadanie to realizowane by∏o przez ca∏y rok
szkolny. Najlepsze zespo∏y nagrodzimy w taki sposób, aby nagroda stanowi∏a bodziec do
dalszych dzia∏aƒ i poszukiwaƒ w∏asnej “nowej” to˝samoÊci. Dotyczy∏o to 75 osobowej
grupy uczniów, dotychczas uchodzàcych za najtrudniejszych wychowawczo.
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Kodeks „Szko∏y bez przemocy”
1. Szko∏a jest wspólnotà. Szko∏a dà˝y do stworzenia wspólnoty wszystkich
nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szko∏y,
opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy si´ szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeƒstwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomi´dzy nauczycielami,
pracownikami szko∏y, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy spo∏ecznoÊci szkolnej
szanujà siebie nawzajem i nie zachowujà si´ wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie dzia∏amy przeciw przemocy. W szkole dzia∏a system
przeciwdzia∏ania przemocy, który jasno okreÊla: obowiàzujàce normy, procedury
dzia∏ania i wspó∏pracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiàzywania
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady
obowiàzujà wszystkich uczestników spo∏ecznoÊci szkolnej: nauczycieli, uczniów,
pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujàce si´ na terenie
szko∏y.
4. Niczego nie ukrywamy. Szko∏a prowadzi regularnà diagnoz´ problemu
przemocy w szkole, a efekty dzia∏ania systemu przeciwdzia∏ania przemocy podlegajà
monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy. Szko∏a reaguje na ka˝dy przejaw agresji i przemocy
oraz zapewnia d∏ugofalowà, odpowiednià pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom
przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam. Szko∏a podejmuje dzia∏ania, by nauczyciele mieli
odpowiednià wiedzà i umiej´tnoÊci z zakresu rozwiàzywania konfliktów
i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzà, jak dzia∏aç. Szko∏a organizuje uczniom regularne
zaj´cia profilaktyczne z zakresu umiej´tnoÊci psychologicznych i spo∏ecznych oraz
radzenia sobie z agresjà i przemocà.
8. Rodzice sà z nami. Aby przeciwdzia∏aç przemocy, szko∏a wspó∏pracuje
z rodzicami, w∏àczajàc ich do tworzenia systemu przeciwdzia∏ania przemocy
i obejmujàc dzia∏aniami edukacyjnymi.
Szko∏a wspó∏pracuje ze Êrodowiskiem pozaszkolnym
przy podejmowaniu dzia∏aƒ profilaktycznych i interwencyjnych dotyczàcych agresji
i przemocy, gdy potrzeby przekraczajà mo˝liwoÊci lub kompetencje szko∏y.

9. Mamy sojuszników.

Szko∏a promuje wzorce zachowaƒ
oparte na poszanowaniu godnoÊci ka˝dego cz∏owieka.

10. Nagradzamy dobre przyk∏ady.
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