
Jak reagować na zachowania 
agresywne dzieci?



Agresja – definicja pojęcia 

Zdaniem Zbigniewa Gasia agresja to zespół przeżyć, postaw i zachowań, 
których celem lub skutkiem (zamierzonym lub niezamierzonym) jest 

wyrządzenie krzywdy (bezpośrednio lub pośrednio) innej osobie lub sobie 
samemu. Syndrom agresji obejmuje zarówno tendencje agresywne 

uświadomione, jak i nieuświadomione, skierowane na zewnątrz lub na 
siebie samego, zarówno przejawiane, jak i jedynie przeżywane 

W słowniku języka polskiego termin agresja oznacza działanie skierowane 
przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki 

niezadowolenie lub gniew. Celem takiego działania jest wyrządzenie 
szkody przedmiotowi agresji, określonym osobom lub grupom społecznym



AGRESJA:

– incydentalne zachowanie

– zbliżona siła i możliwości 

– brak regularności

– brak wyraźnych ról

PRZEMOC:

– proces

– sprawca ma przewagę

– długotrwałość

– regularność

– usztywnione role 



TEORIE WYJAŚNIAJĄCE POCHODZENIE AGRESJI
✓ Teoria biologiczna – agresja tkwi w naturze ludzkiej, 

zachowania te są objawem wrodzonego instynktu walki. 
Wpływ na to jak wykształci się organizm człowieka, w tym 
jego oddziaływanie na agresję  ma wpływ używania substancji 
psychoaktywnych.

✓ Teoria  społeczna - ludzie uczą się zachowań agresywnych 
przez własne, bezpośrednie doświadczenia, bądź przez 
naśladownictwo. Na podstawie tego co człowiek widzi, 
doświadcza. 

✓ Teoria psychologiczna – jest to wypadkowa wpływów 
genetycznych i oddziaływań środowiskowych. Człowiek 
gromadzi w sobie całe zło i potrzebuje wyładowania. Owo 
rozładowanie energii, napięcia często dokonuje się przez 
czynności odruchowe, oparte na wrodzonych mechanizmach. 
Kiedy ta nie znajduje ujścia powoduje wybuch stłumionych 
emocji w postaci agresji.



Formy agresji i przemocy 

fizyczna

cyfrowa 
(elektroniczna, 
cyberprzemoc)

relacyjna

werbalna 
(słowna)



Czynniki, które mają wpływ na niską 
skuteczność zapobiegania agresji

Brak odpowiedniej wiedzy na temat agresji oraz przemocy, trudności w ich 
diagnozowaniu i różnicowaniu

Nieodpowiedni poziom praktycznych umiejętności nauczycieli

Podejmowanie działań akcyjnych a nie długofalowych

Brak reakcji na pozornie niegroźne sytuacje 

Brak konsekwencji w podejmowanych działaniach

Nieodpowiednia współpraca nauczycieli lub jej brak

Przecenianie roli działań restrykcyjnych, prawnych czy monitorujących, przy 
jednoczesnym nieuwzględnianiu działań wychowawczych i profilaktycznych.



Najczęstszy portret ofiary przemocy/agresji

✓ Brak pewności siebie, nieśmiałość, wysoki poziom lęku

✓ Trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami

✓ Niezbyt ścisłe relacje rodziców ucznia ze szkołą 
✓ Niska sprawność fizyczna.

Ofiary przemocy niechętnie mówią o tym co ich spotyka, spowodowane jest to 
najczęściej tym, że:

• Dorośli często bagatelizują, to co mówi dziecko

• Obawiają się zemstą ze strony oprawców

• Wykazują lęk przed pogorszeniem sytuacji

• Mają poczucie wstydu i winy

Wyróżnia się także ofiary prowokujące, które reagują agresją na to co ich 
spotyka. Często określane są przez innych jako osoby „same zaczynają, same 

się proszą”



Jak rozpoznać ofiarę przemocy

Często jest 
wyśmiewane, 

zastraszane, poniżane, 
popychane, zmuszane 

do różnych rzeczy

Szuka swoich rzeczy, 
które są chowane

Posiada różnego 
rodzaju ślady fizyczne 

Jest smutne

Pojawiają się zmiany 
nastroju

Jest izolowane 
Problem z głośnym 
wypowiadaniem się 

podczas zajęć

Pogorszenie się w 
nauce 

Zaczyna unikać szkoły Samotne przerwy
Nie uczestniczy w 

wyjazdach klasowych
Brak kolegów

Częste bóle brzucha, 
głowy, kłopoty ze snem

Wyłudzanie pieniędzy 
od rodziców

Wg Dana Olweusa



Zachowanie ofiar podczas przemocy

Są w stanie zrobić 
wszystko dla oprawcy

Rola kozła ofiarnego

Unikanie trudnych 
sytuacji



Konsekwencje dla ofiar

Słabe wyniki w nauce, brak koncentracji

Negatywne uczucia

Zaburzenia somatyczne

Uraz psychiczny, fizyczny

Obniżona samoocena

Brak poczucia własnej wartości

Problemy społeczne

Myśli samobójcze



SPRAWCY PRZEMOCY

▪ Jaka jest motywacja sprawcy?

Cechy charakterystyczne sprawców przemocy szkolnej:
▪Są często starsi, silniejsi, impulsywni
▪Nie przestrzegają zasad, norm
▪Aktywni, energiczni
▪Buntują się dorosłym

KONSEKWENCJE :
Dla sprawców przemocy negatywną konsekwencją ich zachowań jest 

utrwalanie się agresywnych zachowań na przyszłość, obniżanie 
poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do 
zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem



Świadkowie przemocy

o Osoby współczujące

o Wspierający oprawcę

o Bronią ofiary

o Osoby, które chcą pomóc ale nie inicjują 
pomocy

o Osoby podziwiające oprawcę

o Bezradne



Przyczyny zachowań agresywnych

• Agresja jako instynkt

• Agresja jako reakcja na frustrację celów i 
potrzeb

• Agresja jako skutek społecznego uczenia się 



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Mają na celu zapobiegać zachowaniom 
agresywnym u dzieci. Są to działania 

uniwersalne, dla wszystkich uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkolnych, rodziców. 



DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE CD.

Tworzenie 
odpowiedniego 
klimatu szkoły

Diagnoza 
sytuacji szkolnej

Działania 
integrujące 

zespoły klasowe

Działania edukacyjno-
integrujące dla całej 

społeczności szkolnej 
lub lokalnej

Edukacja 
profilaktyczna 

dotycząca zjawisk 
agresji i przemocy 

Określenie 
jasnych zasad

System 
konsekwencji i 

nagród 



DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

Są to działania skierowane do uczniów z grupy 
ryzyka – w tym najwyższego ryzyka – które mają 

na celu odwrócenie bądź zredukowanie 
istniejących problemów.



Porządek działań interwencyjnych:

- Rozmowa z ofiarą dokuczania

- Rozmowa z rodzicami ofiary

- Indywidualne rozmowy z każdym ze sprawców

- Rozmowa z rodzicami sprawców 

- Kolejne rozmowy z ofiarą

- Rozmowy z grupą sprawców

- Ewentualne spotkanie obu stron



REAKCJA DORAŹNA

Obserwuj i 
reaguj

Działaj bez 
agresji

Bądź 
stanowczy i 
zrozumiały

Mów krótko i 
zrozumiale 



Doraźna reakcja na zachowania agresywne w kilku 
krokach:

1. Przerwij zachowanie agresywne – powiedz; „stop”, w 
razie potrzeby rozdziel.

2. Oceń sytuację – mów o faktach, nie oceniaj: „bijesz go”, 
„to go boli”, „ona tego nie chce” 

3. Przypomnij zasady – „ umawialiśmy się, że…”, „łamiesz 
zasadę…” 

4. Wyraź swoje zdanie – „nie pozwalam na to w naszej 
klasie”, „nie podoba mi się, że to robisz”.

5. Zapowiedz konsekwencje i zrealizuj je - „powiadomię o 
tym wychowawcę”.

6. Pozostań w kontakcie, aż sytuacja ulegnie deeskalacji 



POSTĘPOWANIE DŁUGOFALOWE

Zasady reagowania na przemoc:

- Przerwanie procesu przemocy
- Otoczenie ofiary wsparciem
- Przeprowadzenie rozmów z osobami stosującymi 

przemoc
- Pomoc terapeutyczna dla ofiar
- Pomoc dla sprawcy
- Orientacja sytuacji w rodzinie sprawcy
- Weryfikacja norm w klasie
- Mediacje



ROZMOWA Z AGRESOREM

1. Opisz dlaczego jest to spotkanie bez obwiniania
2. Zapewnij swoją gotowość do pomocy
3. Powiedz o tym, że nie akceptujesz takiego zachowania.
4. Wysłuchaj wypowiedzi ucznia na temat jego zachowania, 

wykorzystując pytania otwarte, parafrazę, 
odzwierciedlenie uczuć

5. Omów skutki jego postępowania w aspekcie konsekwencji
6. Powiadom o potrzebie spotkania z rodzicami w tej sprawie 
7. Zawrzyj umowę



SPOTKANIE Z RODZICAMI

Ustalenie zasad współpracy

Wypracowanie kontraktu

Ustalenie konsekwencji i kar

Termin realizacji kontraktu

Ustalenie zasad monitorowania kontraktu



Agresor potrzebuje fachowej pomocy!

• Grupy edukacyjne 

• Grupy terapeutyczne

• Włączanie sprawców w działania na rzecz 
ograniczania przemocy.



Szkolenia dla nauczycieli
• Profesjonalne szkolenia w zakresie systemowego 

rozwiązywania problemów agresji i przemocy.

• Szkolenia dotyczące prowadzenia edukacji profilaktycznej 
uczniów

• Grupy wsparcia merytorycznego i emocjonalnego dla 
nauczycieli.

• Zespoły nauczycieli powołane do różnych zadań: zespoły 
wychowawcze lub zespoły określone zadaniowo –
problemowe lub interwencyjne, które mogą stać się 
platformą wymiany informacji i doświadczeń albo przyjęcia 
wspólnego sposobu działania w stosunku do uczniów. 

• Indywidualne konsultacje z pedagogiem lub psychologiem 
szkolnym. 





Zawsze! 

Stanowczo! 

Doprowadzić do 
deeskalacji! 



Dziękuję za uwagę ☺

Autor prezentacji: Dominika Mach
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