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Raport NIK „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród
dzieci i młodzieży szkolnej”
• Badanie przeprowadzono w latach 2011/2012 i 2012/2013.
• Badaniem objęto 25 szkół publicznych, w których łącznie uczy się
ponad 11,5 tys. dzieci.
• Najwięcej zachowań patologicznych odnotowano w gimnazjach
(8,8 % uczniów), w szkołach podstawowych (5,5 %), w szkołach
ponadgimnazjalnych (2,2 %).
• Najbardziej powszechnym problemem wychowawczym – pozostaje
agresja słowna i fizyczna (przemoc słowną wymieniło 74 % uczniów
i 43 % nauczycieli, na agresję fizyczną wskazało 58 % uczniów i 15 %
nauczycieli).
• Natężenie problemu tzw. cyberprzemocy (agresji z wykorzystaniem
mediów elektronicznych).
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Raport NIK „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród
dzieci i młodzieży szkolnej”
• Badania wskazują, że szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze
nie odnoszą wystarczających efektów:
– są zbyt ogólnikowe,
– sporządza się je bez przeprowadzenia pogłębionej diagnozy wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli,
– profilaktyka nie jest adekwatna do zagrożeń,
– kadra pedagogiczna nie jest odpowiednio przygotowana do
rozpoznania zagrożeń i wczesnej interwencji,
– w walce z patologiami dyrektorzy szkół, według NIK, nie maja
znaczącego wsparcia we władzach samorządowych.
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Przemoc a agresja
• Przemoc to nie to samo, co agresja.
To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron.
W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji –
zrównoważona (siły obu stron są wyrównane, każdy ma szansę wygrać).
• Rozróżnienie przemocy od agresji jest ważne, bo od tego, z którym ze
zjawisk mamy do czynienia, będzie zależało ewentualne dalsze działanie.
• Gdy siły obu stron są równe i dochodzi do zachowań agresywnych, możemy
mówić o sytuacji konfliktowej (każda z zaangażowanych osób ma szansę na
wygranie i realizację swoich interesów, może przeanalizować sytuację,
wybrać strategię i podjąć korzystne dla siebie działania).
• Ofiara przemocy takiej możliwości wyboru nie ma - jeśli podejmie walkę,
zawsze przegra.
Warto pamiętać, że przemoc zabiera moc, czyli siłę.
Ta moc stanowi „paliwo” do życia i działania.
Trzeba więc, z całych sił, bronić się przed doznawaniem przemocy.
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Przyczyny agresji
• Predyspozycje fizjologiczne (temperament, płeć), zaburzenia OUN
(zwiększona pobudliwość emocjonalna).
• Zaburzenia psychiczne.
• Cechy psychologiczne (problemy z samokontrolą, frustracja,
niezaspokojona potrzeba miłości, zaniżona samoocena (agresja
jako ukrywanie niepewności).
• Uwarunkowania osobowościowe (wysoki poziom ekstrawersji przy
wysokim poziomie neurotyczności)
• Cechy ofiary (płeć, zachowanie w czasie i przestrzeni)
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Przyczyny agresji
• Środowisko interpersonalne (rodzina, rówieśnicy, filmy) – np.
modelowanie postaw agresywnych, autorytarny model
wychowania, stosowanie agresji w rodzinie wobec dziecka, agresja
i przemoc przekazywane przez media.
• Bezpośrednie środowisko fizyczne (temperatura, hałas).
• Dostępność środków agresji.
• Środki sprzyjające brakowi zahamowań (narkotyki, alkohol).
• Kontekst kulturowy (tradycje, prawo).
• Często forma wołania o pomoc.
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Dlaczego agresja jest trudna do zmiany?
•
•
•
•
•
•
•

Przynosi korzyści.
Najprostsza.
Akceptowana wielokrotnie.
Rozładowuje emocje.
Powszechna.
Wzmacniana z dnia na dzień.
Ograniczone strategie radzenia sobie z agresją.
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Agresja jako uzależnienie.
• Długo utrzymujące się, stałe, sukcesywnie powtarzane
zachowanie.
• Subiektywny przymus zachowania.
• Ograniczona zdolność do kontroli zachowania i zredukowana
jego częstotliwość oraz intensywność.
• Częste nawroty, związane z nieprzyjemnymi stanami
emocjonalnymi, interpersonalnymi, konfliktami itp.
• Dostarczanie krótkotrwałych przyjemności, które powodują
długotrwałe, negatywne konsekwencje.
• Nadmierne zainteresowanie innymi osobami, zachowującymi
się podobnie.
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Postawy nauczycieli sprzyjające powstaniu agresji:
• Unikanie w szkole miejsc o szczególnie wysokim ryzyku
występowania przemocy.
• Ignorowanie skarg uczniów, że grozi im niebezpieczeństwo.
• Ignorowanie choćby minimalnych przejawów przemocy, poniżania,
zastraszania, tyranizowania.
• Ignorowanie gróźb uczniów o planowanych atakach przemocy.
• Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą mieć broń.
• Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub
zatajanie tego rodzaju zajęć.
• Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów”.
• Zachowania autorytarne i poniżające.
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Co sprzyja agresji w szkole?
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbyt duża liczba osób w grupie.
Zbyt duża liczba osób w małym pomieszczeniu.
Długie jednostki lekcyjne spędzane w sposób ukierunkowany.
Ograniczona ruchliwość.
Mało przestrzeni do swobodnej aktywności.
Zbyt wysokie wymagania.
Nadmierna kontrola ze strony osób dorosłych, ingerencja.
Źle skonstruowane normy szkolne:
– inne dla dobrych uczniów, inne dla słabych,
– inne dla chłopców, inne dla dziewcząt,
– inne dla uczniów, inne dla nauczycieli,
– inne formalne, inne nieformalne.
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Co osłabia agresję w szkole?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Krótkie przerwy, w trakcie zajęć.
Praca w grupach.
Stworzenie możliwości kreatywnego tworzenia.
Wypełniony czas, nie pozwalanie na bezczynność.
Jasne, zrozumiałe dla uczniów zasady.
Możliwość samodzielnej pracy.
Ograniczenie korzystania ze źródeł wtórnych (ilustracje, tekst) na
rzecz takich, które uczniowie mogą sami dotknąć, zbadać
zaobserwować (doświadczenia, eksperymenty).
Stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie poglądów.
Możliwość odgrywania ról.
Stworzenie możliwości do samokontroli własnych efektów pracy.
Rozmowy wychowawcze.
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