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Przemoc narusza 
podstawowe prawo 

każdego człowieka - 
prawo-do życia w 

poczuciu bezpieczeństwa;*
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Agresję def iniuje się najczęściej jako 
świadome, zamierzone działanie, mające na 

‘ celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej 
zkody-f izycznej lub psychicznej wobec osoby 
o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność 

skutecznej obrony.
Agresja jest często, lecz nie zawsze, 

' sposobem wyrażania złości. W szczególnych 
warunkach agresja może przeradzać się w 

przeńioc.



Nie jest kwestią zabawek, tylko tego, co tkwi w każdym z nas

www.demoty pl - Demotivational posters.
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Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi 
nad drugim człowiekiem (fizycznej, 

emocjonalnej, społecznej, duchowej).
Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba 

słabsza (ofiara) poddawana jest^rzez 
dłuższy czas negatywnym działaniom osoby 

lub grupy osób silniejszych.
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Kilka istotnych różnic między 
agresją a przemocą :
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-przemoc jest długotrwała,
-występuje różnego typu przewaga sprawcy nad
of iarą (sprawca to np. ktoś starszy, silniejszy,

mający większe możliwości) 
-dochodzi w niej do wyodrębnienia się wyraźnych 

ról: sprawcy, ofiary i świadka przemocy: 
zazwyczaj pozostająone na stałe w swoich rolach, 
-jest w jej przebiegu następują fazy zaostrzenia 
fazy względnego spokoju, w których możemy mieć 

wrażenie, że problem uległ rozwiązaniu _ 
-przemoc powoduje poważne psychologiczne - 

konsekwencje
-przemocsama się nie kończy



Jakie są rodzaje przemocy



Przemoc słowna
To. że nie widać żadnych ran. wcale nie oznacza że ich nie ma...



( Konsekwencje dla ofiar przemocy są 
gromne, rzutują na całe życie człowieka^ 

> ofiary przeżywają głębokie 
uczucie poniżenia i 
upokorzenia, strach, wstyd 

. oraz dezorientację.
>długofalowe skutki dla ofiar:
• obniżenie poczucia własnej 

wartości oraz samooceny,
* izolacja społeczna,
\ tendencje autodestrukcyjne 
•„utrwalony „syndrom ofiary", 

“-^ujawniający się przez całe x 
życie osoby. s J





❖ Podstawą naszej wygranej w starciu z 
przemocą i agresją jest dialog. 
Szczera, otwarta rozmowa w domu, 
w szkole, w klasie, w grupie kolegów. 
Konieczne jest również, aby nikt nie 
był obojętny na akty przemocy 
mające miejsce w jego otoczeniu, 
ponieważ „przemoc karmi się 
milczeniem" i jeśli nikt nie zareaguje, 
to przemoc pozostanie bezkarna.



Czynniki sprzyjające stosowaniu 
przemocy

Postęp cywilizacyjny, urbanistyczny, a z drugiej strony brak 
czasu dla domu, dla dziecka, dla najbliższych, zastępowanie 
dialogu telefonem i komputerem.

PRZEMOC W RODZINIE
Przekazany wzorzec zachowania się wobec osoby słabszej.

/PŁYW GRUf
Naśladowanie osób ważnych w grupie, a zachowujących się 
agresywnie.
Długotrwałe dokuczanie ofierze powoduje, że uczniowie 
zmieniają do niej swój stosunek: widzą ją jako mniej 
wartościową, zasługującą na taki los, wówczas poczucie 
winy grupy agresorów, a także obserwatorów maleje.



Fraszka „Szkolny siłacz”

Uważa siebie za boksera

i mówi, że na boksie zna się, 
lecz przeciwników wciąż wybiera 

sposród najsłabszych uczniów w klasie
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Rodzaje przemocy
PRZEMOC FIZYCZNA

Np. bicie, popychanie, podcinanie, 
wymuszanie pieniędzy, niszczenie własności, 
kopanie, plucie.

PRZEMOC SŁOWNA

Np. przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, 
ośmieszanie, plotkowanie, namawianie się, 
szantaż, obrażanie.

PRZEMOC BEZ UŻYCIA SŁ( 
I KONTAKTU FIZYCZNEG

Np. wrogie gesty, miny, izolowanie, 
manipulowanie.

Pośrednie formy przemocy tj. np. ośmieszanie, przezywanie, izolowanie 
są tak samo krzywdzące i bolesne, jak bezpośredni atak.
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Konsekwencje dla ofiar
przemocy

Ofiary przeżywają głębokie 
uczucie poniżenia i upokorzenia, 
strach, wstyd oraz dezorientację.

• Skutki przemocy są często 
długofalowe:

Obniżenie poczucia własne wartości 
oraz samooceny,
Izolacja społeczna,
Tendencje do zachowań 
autodestrukcyjnych,
Utrwalony „syndrom ofiary", 
ujawniający się przez całe życie.



Sprawcy przemocy - jacy są?
• Sprawcy przemocy to > zęściej < I (zwłaszcza 

przemocy fizycznej). Coraz częściej jednak zachowani; 
agresywne są zauważane wśród dziewcząt, dominuje tu 
agresja słowna, odrzucenie w grupie, wyśmiewanie.

• Wybici ajc sobie zawsze słabszy h ! , „...wiadomo,
żeby nie oberwać../'

• Mają potrzebę dominowania i tyranizowania inny , 
chętnie uciekają się do przemocy i gróźb. Obnoszą się 
swoją faktyczną, ale i wymyśloną władzą nad kolegami.
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Przemoc rówieśnicza 
jest uznawana 

za najpoważniejszy 
czynnik ryzyka 

związany ze szkołą.



Obecnie część uczniów skutecznie 
prześladuje swoich rówieśników 

nie na terenie szkoły, 
lecz w internecie.

Większa anonimowość daje 
poczucie bezkarności.



Problemy i zaburzenia
u dzieci i młodzieży spowodowane przez 

przemoc rówieśniczą 
to:

• Uszkodzenia ciała

• Zaburzenia lękowe, w tym fobia szkolna

• Znaczne obniżenie samooceny
i poczucia własnej wartości (czują się 

upokorzone, poniżone, gorsze i mogą 
nabrać przekonania, że same są temu 
winne)



Depresje

• Próby samobójcze i samobójstwa 
dokonane

• Zaburzenia psychosomatyczne (np. 
bóle brzucha, wymioty, bóle głowy, 
bóle mięśni, trudności z zasypianiem)



• Zachowania „wyładowujące” (nagłe 
gwałtowne reakcje, często agresywne, 
wynikające z bezradności i desperacji)

• Używanie środków 
psychoaktywnych - leków nasennych
i uspokajających, alkoholu, 
narkotyków (dla obniżenia lęku, 
napięcia i poprawy nastroju)



• Pogorszenie osiągnięć w nauce (silne 
emocje utrudniają skupienie się na 
nauce)

• Częste zwolnienia lekarskie lub 
wagary (umożliwiają unikanie 
przykrości przez pewien czas)
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Agresor rani innych
i wywołuje 

u rówieśników wiele negatywnych 
emocji,

także chęć odwetu, 
toteż łatwo może stać się ofiarą, 

gdy trafi na silniejszego.



SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA I LIKWIDOWANIA AGRESJI



Zapobieganie agresji i przemocy wśród dzieci 
i młodzieży to złożony problem wymagający 
czasu i zaangażowania różnych instytucji. 
Najskuteczniejszą i najlepszą metodą jest 
i zapewnienie dzieciom miłości, akceptacji 
bezpieczeństwa w rodzinie.
To ona właśnie powinna wyposażyć je 
w mechanizmy umożliwiające kontrolę emocji.



Działaniem zapobiegawczym zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i 
młodzieży jest:

. Wyznaczanie dzieciom jasnych i czytelnych granic zachowania

. Tworzenie norm i zasad postępowania w placówce, w szkole oraz sposobów ich 
przestrzegania

. Stosowanie zamiast kar - logicznych i jasnych konsekwencji złego zachowania

E. Aronson przedstawia następujące sposoby redukowania agresji:

• Argumentacja rozumowa- technika tłumaczenia (stosowana we wczesnym dzieciństwie)
. Redukowanie i racjonalizowanie kar
• Nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka
• Trening "głośnego myślenia", celem, którego jest nauczenie rozwiązywania problemów w 

sposób dojrzały a przez to zmniejszenie zachowań agresywnych
. Rozwijanie u dzieci empatii - zdolności jednostki do rozumienia uczuć i myśli drugiej osoby
• Modyfikacje postaw rodzicielskich - uczenie rodziców prawidłowej komunikacji ze swoimi 

dziećmi



GDZIE SZUKAĆ POMOCY

o 116111
telefon zaufania ,

dia dzieci i młodzieży Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, przez 
stronę można przesłać wiadomość całą dobę. Pomoc udzielana w
ramach Telefonu 116 111 jest bezpłatna.

800100 <00

■org.pl Telefon stanowi pomoc w sytuacjach związanych z cyberprzemocą. 
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 i jest 
bezpłatny. W tych samych godzinach działa chat na stronie

800676676 Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to bezpłatna Infolinia, która
udziela podstawowych informacji na temat praw człowieka. Prawnicy infolinii służą 
bezpośrednio poradą lub kierują sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny 
poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 -
16.00 i j



116 123
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. 

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych 
powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta 
Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących 
wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie 
wychowawczym. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej 
osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, cierpiącym z powodu depresji, 
bezsenności, chronicznego stresu. Skorzystaj z niego, jeśli sytuacja przemocy wobec 
twojego dziecka dotknęła również Ciebie, zachwiała twoją wewnętrzną równowagę i 
odebrała spokój. Telefon udziela pomocy codziennie od godz. 14.00 do 22.00 
(połączenie całkowicie bezpłatne). l' i . t • :

8ÓO12 12 12

Telefon_______Zaufania_______Rzecznika_______ Praw Dziecka
Telefon działa w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00. Jest to bezpłatne połączenie z telefonów stacjonarnych i komórkowych.



Pomocne adresy internetowe

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych Bliżej
Dziecka www przemocwszkole orq.pl

Szkoła bez przemocy www szkolabezprzemocy pl

Fundacja na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w 
szkole www falochron.org pl

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line



Narzędzia prawne
Do podstawowych aktów prawnych, które mogą iric.ć zastosowanie w przypadku zaistnienia przemocy 
rówieśniczej zaliczamy: ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
kodeks karm i inne przepis) szczególne.

Przepisy Ustawy stosuje się w zakresie:
Zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat. Działania wobec 

lak szerokiej kategorii osób, którym nie zarzuca się popełnienia konkretnego czynu zabronionego prawem, 
ale które znalazł) się w sytuacji niepokojącej wychowawczo, podejmuje Sąd rodzinny jako sąd opiekuńczy. 
W naszym przypadku wobec osóh-uczcstników przemocy rówieśniczej, bez sprecyzowania ich ról 
pełniony cli w grupie. Wniosek o wgląd sądu w sytuację dziecka może złożyć każdy, kto ma informacje lub 
podejrzewa zaistnienie demoralizacji dziecka, /a nietrafne diagnozy nie ponosi sic żadnej odppw icdżialnóści 
ani ze stron) sądu, ani opiekunów prawnych dziecka. Wniosek może dotyczyć także dziecka poniżej 13. 
roku życia, które nie ponosi odpowiedzialności karnej.

• Postępowania w sprawach o czyny karalne, w stosunku do osób, które dopuścił) się takiego czynu (tj. 
przestępstwu przewidzianego w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń • tylko art. 521, 62. 60. 74. 76, 85, 
87.119. 124, 133. 143 kodeksu wykroczeń lub przestępstwa skarbowego) pó ukończeniu 13., a przed 
ukończeniem 1 7. roku życia. Wynikiem postępowania przed sadem może hyc:

udzielenie nieletniemu upomnienia,



• zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody 
(odpowiedzialność materialna rodziców!), do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz 
pokrzywdzonego lob społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do po<ijęcia pracy lub nauki, 
do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
szkoleniowym. do powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do 
zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia.

ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub kuratora,
ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej lub osoby godnej 

zaufania, udzielających poręczenia za nieletniego,

• zastosowanie dozoru kuratora,
skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się 

pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczyni, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim 
porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

• środki karne: gdy nieletni popełni przestępstwo:

• orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

orzeczenie przepadku rzeczy uzyskany ch w zw iązku z popełnieniem czynu karalnego.

• przeczenie umieszczenia w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wy chowawczej albo 
ośrodku szkolno- wychowawczym,



orzeczenie umieszczenia w zakładzie poprawczym, 
zastosowanie środków przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Ponadto sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekunów do popraw} warunków wychowawczych, 
bytowych lub zdrowotnych nieletniego. a także do ścisłej współpracy ze szkolą, do której nieletni uczęszcza, 
poradni;, szkolno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną oraz lekarzem lub zakładem leczniczym. 
Może również zobowiązać rodziców do pokrycia w całości lub części kosztów związanych ze szkodą 
wyrządzoną przez nieletniego.

W przypadku stwierdzenia u nieletniego niepełnosprawności intelektualnej, choroby psychicznej lub innego 
zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym 
lub w innym zakładzie leczniczym, a jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu opieki 
wychowawczej lub umieszczenie go w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej.


