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Wst´p 

Agresja jest zjawiskiem, które staje si´ coraz wi´kszym problemem w polskich

szko∏ach. Media pe∏ne sà doniesieƒ o kolejnych przypadkach pobiç uczniów przez

rówieÊników, zn´cania si´ psychicznego, przemocy nauczycieli wobec dzieci, 

a coraz cz´Êciej tak˝e agresji uczniów wobec nauczycieli. JednoczeÊnie obni˝a si´

wiek zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy w szkole. Wzrost zachowaƒ agresywnych

na terenie szko∏y potwierdzajà zarówno codzienne obserwacje nauczycieli 

i rodziców, jak i badania spo∏eczne oraz statystyki policyjne. Wyraêna jest potrzeba

stworzenia w szko∏ach systemu zapobiegania przemocy. 

Organizujàc kampani´ spo∏ecznà „Szko∏a bez przemocy”, chcemy pomagaç 

polskim szko∏om w tworzeniu takiego systemu. Celem naszego projektu jest 

przeciwdzia∏anie przemocy w polskich szko∏ach przez zwi´kszenie ÊwiadomoÊci

problemu, zmian´ postaw wobec przemocy, a tak˝e dostarczenie szko∏om konkretnego

wsparcia i narz´dzi, które skutecznie i systemowo zwalcza∏yby to zjawisko. 

Przekazujemy w Paƒstwa r´ce broszur´, która opisuje zjawisko przemocy i agresji

oraz jego formy. Znajdziecie tutaj porady, w jaki sposób rozpoznawaç ofiary 

i Êwiadków przemocy oraz jak zapobiegaç agresji i przemocy w szkole. 

Zach´camy do lektury,

Organizatorzy kampanii 
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Co to jest 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

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, 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 jest stosowana jako forma

roz∏adowania napi´cia emocjonalnego, poniewa˝ jej sprawcy doznajà wyraênej

ulgi, i dlatego powtarzajà podobne zachowania. Mi´dzy innymi z tego wzgl´du

przemoc sama si´ nie koƒczy – potrzebna jest interwencja z zewnàtrz. 

Dlaczego uczniowie zachowujà si´ 
agresywnie i stosujà przemoc?

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. 

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.
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Pomimo tego, ˝e opisane czynniki mogà nasilaç agresj´, nie nale˝y ich jednak 

traktowaç jako g∏ówne przyczyny takich zachowaƒ u dzieci. 

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. 

■ 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. 

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. 

4. Wp∏yw Êrodowiska szkolnego

Dla osób pracujàcych w szkole szczególnie wa˝ne mogà byç te czynniki ryzyka 

przemocy, które zwiàzane sà bezpoÊrednio z sytuacjà szkolnà. Mo˝na ich szukaç 

w kilku obszarach:

■ Czynniki zwiàzane z organizacjà nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu,

ograniczenie przestrzeni, zag´szczenie, nadmiar bodêców, ha∏as, brak mo˝liwoÊci

relaksu i odpr´˝enia (dla uczniów i nauczycieli), brak zaj´ç pozalekcyjnych.

■ Niew∏aÊciwy system norm – np. 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. 

Jakie formy przemocy wyst´pujà 
w szkole?

Najcz´Êciej spotykane formy przemocy szkolnej to:

■ Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie

pieni´dzy, podstawianie nogi, zabieranie przedmiotów, niszczenie w∏asnoÊci.
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Przemoc fizyczna mo˝e byç stosowana bezpoÊrednio – gdy sami jesteÊmy jej 

sprawcami, lub poÊrednio – gdy sk∏aniamy do tego innych. 

■ Przemoc s∏owna i niewerbalna – dokuczanie, przezywanie, wyÊmiewanie, 

wyszydzanie, obra˝anie, oÊmieszanie, przeszkadzanie, gro˝enie, rozpowszechnianie

plotek i oszczerstw (osobiÊcie lub np. za pomocà Internetu), pokazywanie nieprzyzwoitych

gestów. Równie˝ ten rodzaj 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. 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 

psychicznà. Przemoc nauczycieli wobec uczniów to najcz´Êciej krzyk, oskar˝anie,

ironia, wyszydzanie, upokarzanie, nierzadko równie˝ gro˝enie i wyzywanie, czasem

kary fizyczne. Inne zachowania – rzadko identyfikowane jako przemoc – to:

■ nadmierne i wygórowane wymagania, surowe oceny, zastraszanie uczniów 

(tzw. „fala nauczycielska” – „nie musicie chodziç do tej szko∏y”, „poka˝emy wam, 

˝e nic nie umiecie”),

■ zmuszanie uczniów do bezwzgl´dnego podporzàdkowania,

■ stosowanie nadmiernych kar i konsekwencji 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 %).
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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.

Jakie sà skutki przemocy?

Najcz´Êciej myÊlimy o szkodach, jakie sà udzia∏em ofiar przemocy. Ale w rzeczy-

wistoÊci 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 otocze-

niem, 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.

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. 

Âwiadkowie przemocy, którzy nie potrafili si´ jej skutecznie przeciwstawiç,

prze˝ywajà dezorientacj´, cz´sto latami przechowujà poczucie winy, niezado-

wolenie i pretensje do siebie, uczà si´ biernoÊci, bezradnoÊci i niereagowania 

w trudnych sytuacjach. 
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Jak rozpoznaç ofiary 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:

– starsi, silniejsi lub bardziej sprawni fizycznie od swoich ofiar,

– aktywni i energiczni, starajà si´ dominowaç nad otoczeniem i próbujà podporzàd-

kowaç 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,
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– 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.

Jak zapobiegaç agresji i przemocy 
w szkole?

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˝ samo podj´cie takich dzia∏aƒ najcz´Êciej poprawia

relacje mi´dzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, a to przecie˝ jest niezb´dnym

warunkiem skutecznego radzenia sobie z problemami agresji i przemocy, bo wiadomo,

˝e im lepiej si´ znamy i mamy do siebie wi´ksze zaufanie, tym jesteÊmy wobec siebie

mniej agresywni. 

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 skuteczna, co spowoduje znaczne zmniejszenie si´ ich liczby i zapobiegnie 

przeradzaniu si´ agresji w przemoc. 

Szko∏a jest skomplikowanym systemem i rozwiàzywanie problemów agresji 

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 musi byç obj´ta

edukacjà na temat agresji i przemocy, a osoby, które potrzebujà pomocy, powinny 

jà otrzymaç. Muszà istnieç jasne, wspólne dla wszystkich zasady i procedury interwencji

i post´powania w przypadkach agresji i przemocy – zarówno doraêne, jak

i d∏ugofalowe.

Wewn´trzna polityka szko∏y wobec 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 wiedzy nauczycieli 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.

Dzia∏ania zapobiegajàce agresji i przemocy w szkole powinny byç

realizowane jednoczeÊnie w kilku obszarach. Przyk∏adowo mogà to byç:

Na poziomie ca∏ej szko∏y:

■ diagnoza problemu,

■ szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli,

■ 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 (zn´cania si´) w szkole, 

■ wspó∏praca szko∏y ze Êrodowiskiem lokalnym,

■ lepszy nadzór nad uczniami w czasie przerw,

■ atrakcyjne miejsca przerw (boiska szkolne),

■ dy˝ury doros∏ych w niebezpiecznych miejscach i zmniejszenie dost´pu do nich,

■ zaufana osoba, do której mo˝na zwróciç si´ w sprawach agresji i przemocy,

■ telefon kontaktowy w sprawach agresji i przemocy.

Na poziomie klasy

■ wspólnie ustalone regu∏y (zasady) majàce na celu zapobieganie przemocy (w tym

tak˝e jasno okreÊlone sankcje),

■ zaj´cia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla uczniów,

■ regularne rozmowy z uczniami na temat problemów klasowych,

■ wspó∏praca uczniów w nauce,

■ spotkania: uczniowie – nauczyciele – rodzice,

■ wspólne, pozytywne dzia∏ania,

■ w procesie tworzenia grupy koncentrowanie si´ na pozytywnych cechach 

i w∏aÊciwoÊciach dzieci, 

■ organizacja nauczania z wykorzystaniem metod interakcyjnych, np. pracy w ma∏ych

grupach,

■ nagradzanie dobrych zachowaƒ dzieci.



Oprócz tego konieczne sà równie˝ dzia∏ania zwiàzane z pomaganiem konkretnym

osobom – ofiarom, sprawcom i Êwiadkom przemocy. 

Komu i jak pomagaç?

Gdy analizujemy uczucia i potrzeby ofiar, sprawców i Êwiadków agresji i przemocy

szkolnej, okazuje si´, ˝e wszyscy oni prze˝ywajà silne, trudne emocje, majà 

niezaspokojone wa˝ne potrzeby i w zwiàzku z tym wszyscy potrzebujà pomocy 

– oczywiÊcie w∏aÊciwej dla siebie. 

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 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 

ze strony doros∏ych oraz swoich rówieÊników. Ich poczucie w∏asnej wartoÊci

wymaga odbudowania, potrzebujà te˝ cz´sto nauczenia si´ takich umiej´tnoÊci 

w kontaktach z innymi, które pomogà im poradziç sobie z sytuacjami dokuczania

czy ataku z ich strony. 

Formy pomocy ofiarom przemocy na terenie szko∏y mogà byç nast´pujàce:

■ indywidualne rozmowy z ofiarami przemocy, 

■ rozmowy z rodzicami ofiar przemocy,

Nauczycielu! 

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,
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– ustalcie wspólnie, jakie b´dà dalsze kroki rozwiàzania problemu.

W rozmowie z rodzicami przeÊladowanego ucznia:

– 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. 

■ w∏àczenie ofiar przemocy w aktywnoÊç grupowà,

Nauczycielu!

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 pozytywnà

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.

■ grupy dla ofiar przemocy,

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.

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.

Sprawca agresji i przemocy równie˝ 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 swojej z∏oÊci

oraz radzenia sobie ze z∏oÊcià i frustracjà, którà cz´sto prze˝ywa. Wa˝ne, aby

nauczy∏ si´ umiej´tnoÊci spo∏ecznych, empatii i zdobywania sympatii w grupie bez

zachowaƒ agresywnych. W pracy ze sprawcà przemocy warto dà˝yç do

uÊwiadomienia sobie przez niego norm, zasad oraz wartoÊci. 

Formy pracy i pomagania sprawcom przemocy to:

■ rozmowy interwencyjne ze sprawcami, wyciàganie wobec nich wczeÊniej ustalonych 

konsekwencji, zawieranie kontraktów motywujàcych do zmiany zachowaƒ,

■ rozmowy z rodzicami agresorów,

■ grupy edukacyjne dla sprawców agresji i przemocy (edukacja w zakresie 

zrozumienia problemu agresji i przemocy), 

■ grupy terapeutyczne dla sprawców (uczenie innego sposobu zaspokajania potrzeb,

empatii, kontroli wyra˝ania emocji, klaryfikowania systemu wartoÊci), 

■ w∏àczanie sprawców przemocy w dzia∏ania na rzecz ograniczania przemocy.
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Nauczycielu!

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 zachowa-

niach – 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.

Âwiadkowie przemocy znajdujà si´ równie˝ w trudnej sytuacji psychologicznej.

Prze˝ywajà wiele trudnych, sprzecznych emocji – z jednej strony wspó∏czucie dla ofiar,

z drugiej – nierzadko z∏oÊç do nich, ˝e nie umiejà sobie poradziç; czasem l´k przed

sprawcami, czasami – podziw dla nich itp. To utrudnia im w∏aÊciwà ocen´ sytuacji 

i ogranicza mo˝liwoÊç dzia∏ania. Ponadto nierzadko próby pomocy z ich strony nie

powiod∏y si´ lub wr´cz zosta∏y negatywnie ocenione przez doros∏ych („nie skar˝”).

Âwiadkowie przemocy potrzebujà wi´c wsparcia od doros∏ych, zapewnienia im 

bezpieczeƒstwa oraz ustalenia jasnych norm i zasad reagowania i post´powania 

w podobnych przypadkach.

Nauczycielu! 

Aby pomóc Êwiadkom przemocy:

– pozwól im wyraziç swoje uczucia i opinie,



– nie obwiniaj ich o to, ˝e nie pomogli ofierze,

– porozmawiaj z nimi na temat zjawisk agresji i przemocy, 

– przypomnij obowiàzujàce w przypadku przemocy normy i zasady reagowania 

lub – jeÊli takich nie by∏o – wspólnie je ustalcie,

– ustalcie wspólnie dalsze dzia∏ania i zasady wspó∏pracy w podobnych sprawach.

Komu potrzebna jest wiedza 
na temat agresji i przemocy?

Wiedza na temat przemocy jest doÊç specyficzna, odleg∏a od potocznych

wyobra˝eƒ na ten temat i dlatego wiele osób ma problem z rozpoznawaniem 

i rozumieniem tego rodzaju zjawisk, a co za tym idzie – tak˝e z reagowaniem 

na nie. Na ten temat istnieje wiele mitów, choçby ten, który ka˝e obwiniaç ofiar´

przemocy o prowokowanie sprawcy lub te˝ sàdziç, ˝e skoro ofiary si´ nie bronià,

to byç mo˝e przeÊladowanie sprawia im przyjemnoÊç. Nauczyciele mówià cz´sto,

˝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 reagowania, odpowiedniego

prowadzenia rozmów. Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby szkolenia dla nauczycieli

by∏y raczej praktycznymi warsztatami, ni˝ 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. 

Skoro edukacja na temat agresji i przemocy potrzebna jest nauczycielom, to tym

bardziej potrzebujà jej uczniowie. Podczas zaj´ç na ten temat mogà przede 

wszystkim 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. 
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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. 

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. Takie programy to m.in.:

■ „Spójrz inaczej na agresj´” – A. Ko∏odziejczyka, E. Czemierowskiej i T. Ko∏odziejczyka

■ Trening Zast´powania Agresji – ART. – A. Goldsteina

Edukacja rodziców jest równie˝ bardzo wa˝na. Na terenie szko∏y ma ona 

– 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. 

Jak zmierzyç poziom przemocy 
w szkole?

Podj´cie skutecznych dzia∏aƒ zale˝y równie˝ 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 nieuczàcy 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 na

rodzaj dzia∏aƒ zaradczych (np. zwi´kszenie liczby dy˝urujàcych osób w miejscach,

gdzie szczególnie cz´sto dochodzi do agresywnych zachowaƒ uczniów). 

Kto mo˝e nam pomóc?

Ka˝de dzia∏anie systemowe zak∏ada korzystanie z zaplecza. Zasadà reagowania 

w przypadku przemocy szkolnej jest to, aby w pierwszej kolejnoÊci próbowaç

rozwiàzaç 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-
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-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. 

O kampanii „Szko∏a bez przemocy”

Kampania spo∏eczna „Szko∏a bez przemocy” jest realizowana od kwietnia 2006 roku.

Punktem wyjÊcia dla prowadzonych dzia∏aƒ sta∏y si´ wyniki ogólnopolskiego badania

opinii publicznej. Badanie zrealizowa∏o w marcu 2006 roku Centrum Badania Opinii

Spo∏ecznej na próbie uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich celem by∏a wszechstronna

diagnoza zjawiska przemocy w szko∏ach. Na podstawie wyników badaƒ mo˝na

wnioskowaç, ̋ e podstawowymi problemami polskiej szko∏y sà: izolacja szko∏y od szerszego

otoczenia, anonimowoÊç i brak wspó∏pracy pomi´dzy uczestnikami spo∏ecznoÊci

szkolnych.

Kampania prowadzona jest na ∏amach dziewi´tnastu dzienników regionalnych w ca∏ej

Polsce. Dziennikarze opisujà g∏ównie pozytywne dzia∏ania – podawane sà porady

dotyczàce radzenia sobie z przemocà oraz przyk∏ady dobrych praktyk. Pojawiajà si´

tak˝e materia∏y o skali i przejawach zjawiska przemocy w szko∏ach oraz o samej kampanii.

Do kampanii w∏àczyli si´ równie˝ czytelnicy dzienników, bioràc udzia∏ w dyskusjach,

czatach, piszàc listy oraz proponujàc w∏asne rozwiàzania problemu. 

Pierwszy etap kampanii zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem 9 czerwca 2006 roku Kodeksu

„Szko∏y bez przemocy”, który powsta∏ przy wspó∏pracy Rady Programowej oraz 

partnerów merytorycznych. W kodeksie mo˝na znaleêç standardy, jakie powinna

spe∏niaç i jakimi powinna kierowaç si´ szko∏a dzia∏ajàca na rzecz ograniczenia 

przemocy na swoim terenie. Kodeks zosta∏ przygotowany w dwóch wersjach – dla

doros∏ych i starszych uczniów oraz dla m∏odszych uczniów. 

Od wrzeÊnia 2006 roku Grupy Wydawnicze Polskapresse i Orkla Press Polska wraz 

z Fundacjà Grupy TP rozpocz´∏y kolejny etap kampanii spo∏ecznej „Szko∏a bez 

przemocy”. W tym etapie Organizatorzy skoncentrowali si´ na bezpoÊrednim wspieraniu

szkó∏ w prowadzeniu dzia∏aƒ przeciwdzia∏ajàcych przemocy. Szko∏y, które 
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zobowiàza∏y si´ do przestrzegania zasad Kodeksu „Szko∏y bez przemocy” 

i podejmowania konkretnych dzia∏aƒ zapobiegajàcych agresji, wspierane sà

doradztwem i materia∏ami metodycznymi. To jednak nie wszystko. Szko∏y uczestniczàce

w kampanii majà równie˝ mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w konkursach. 

Najciekawsze przyk∏ady dzia∏aƒ przeciwdzia∏ajàcych przemocy i agresji 

w szko∏ach mo˝na znaleêç w dziennikach regionalnych i na stronie 

www.szkolabezprzemocy.pl. 

Kampani´ objà∏ patronatem Prezydent RP Lech Kaczyƒski.

Rad´ Programowà kampanii „Szko∏a bez przemocy” tworzà: Joanna Pilcicka, Prezes

Orkla Press Polska; Dorota Stanek, Prezes Polskapresse; Micha∏ D˝oga, Prezes

Fundacji Grupy TP; dr 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.

Organizatorami kampanii „Szko∏a bez przemocy” sà Grupy Wydawnicze

Polskapresse i Orkla Press Polska przy wspó∏pracy wspó∏organizatora 

Fundacji Grupy TP. 

Kampania realizowana jest przez 19 dzienników regionalnych obu grup.

Dzienniki Polskapresse: Dziennik Ba∏tycki, Dziennik ¸ódzki, Dziennik

Zachodni, Express Ilustrowany, Gazeta Krakowska, Gazeta Poznaƒska, G∏os

Wielkopolski, S∏owo Polskie Gazeta Wroc∏awska.

Dzienniki Orkla Press Polska: Dziennik Wschodni, Echo Dnia, Gazeta

Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Wspó∏czesna, G∏os Koszaliƒski/S∏upski, 

G∏os Szczeciƒski, G∏os Pomorza, Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, 

Nowiny – Gazeta Codzienna oraz Tygodnik Ostro∏´cki.
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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 bezpie-
czeƒstwa, 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. 

9. Mamy sojuszników. 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. 

10. Nagradzamy dobre przyk∏ady. Szko∏a promuje wzorce zachowaƒ
oparte na poszanowaniu godnoÊci ka˝dego cz∏owieka.

Kodeks „Szko∏y bez przemocy” 



Kampania spo∏eczna dzienników regionalnych i Fundacji Grupy TP
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