
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Budowanie w szkole środowiska wychowawczego,  

zapewniającego uczniom poczucie bezpieczeństwa poprzez 

funkcjonowanie jasnych i jednakowych dla wszystkich zasad 

postępowania oraz budowanie środowiska wychowawczego 

przeciwdziałającego wykluczeniu  i dyskryminacji uczniów. 

 



Poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat zjawisk agresji, 
wykluczenia społecznego, dyskryminacji uczniów przez samych 

uczniów i dorosłych - przyczyny, przejawy, sposoby 
postępowania. 



 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, 
umiejętnego oddziaływania wychowawczego 

przeciwdziałającego agresji, wykluczeniu  
i dyskryminacji uczniów oraz umiejętności skutecznego 

organizowania pomocy, przestrzegając granic interwencji 
wychowawczej i praw człowieka.  

 

 

 

Podejmowanie w szkole działań antydyskryminacyjnych 
[edukacja cudzoziemców, mniejszości narodowych i 

etnicznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci 
ze względu na pozycję społeczną, materialną rodziców...]. 

 

 



 

Budowanie koncepcji pracy szkoły opartej o jasne zasady 
współżycia społecznego, normy i wartości znane, 

akceptowane i przestrzegane przez całą społeczność szkolną 
– uczniów, ich rodziców                        
 i pracowników szkoły. 

 

Zachęcenie nauczycieli do włączania uczniów i ich rodziców w 
budowanie w szkole zasad postępowania  

i współżycia, obejmujących całą społeczność szkolną – 
uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. 

 



 

 

Zachęcenie nauczycieli do wykorzystania mediacji jako 
alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów 
szkolnych – poznanie zasad prowadzenia mediacji  

i sposobów organizacji mediacji w szkole. 

 

Zachęcenie nauczycieli do włączania uczniów w rozwiązywanie 
problemów szkolnych - wykorzystywanie mediacji 

rówieśniczych jako sposobu rozwiązywania problemów 
uczniów przez samych uczniów. 

 



 
 

Budowanie sieci wsparcia w tworzeniu w szkole środowiska 
wychowawczego promującego bezpieczeństwo psychiczne  

i fizyczne uczniów,  
i równe ich traktowanie - zakres i granice współpracy z 
uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły. 

  

 



 

 

 

PROFESJONALNY WYCHOWAWCA 



 
 Wychowawcy  jako osoba 

kluczowa w procesie wychowania  
 

Profesjonalne umiejętności 
wychowawcy  

 
  



 

Rola nauczyciela -wychowawcy ewaluowała 
na przestrzeni wielu lat.  

 

Rola współczesnego wychowawcy nie 
ogranicza się tylko  

i wyłącznie do przekazywania wiedzy 
dydaktycznej, obejmuje dużo większy 

zakres działań.  

 

 



 

 

W dzisiejszej szkole wychowawca pełni w wiele 
ról; bywa tego samego dnia opiekunem, 

rzecznikiem interesów swych wychowanków, 
animatorem życia społecznego, kulturalnego 
 i naukowego w  klasie, a także doradcą albo 

arbitrem w spornej sprawie.  

 



 

 

 

Wychowawca  

Funkcja 

opiekuńcza  

Funkcja 

dydaktyczna  

Funkcja 

wychowawcza  



 
Funkcja dydaktyczna 

 

 związana z przekazywaniem wiedzy,  
rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności   

 

 



 
Funkcja wychowawcza  

 

związana z kształtowaniem postaw 
społecznych , systemu wartości 

 
 
 

 



 
Funkcja opiekuńcza  

 

związana z  zaspokojeniem potrzeb 
biologicznych i psychologicznych uczniów 

 

 



 
Wszystkie te funkcje wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. 

Trudno jest wyróżnić działania nauczyciela, poprzez które 
jedynie uczy, czy też wychowuje.  

 

Szkoła zredukowana tylko do przekazu wiedzy lub tylko do 
kształtowania umiejętności, lub tylko do wychowywania 

byłaby niepełna.  

Oznacza to, że nie można mówić o wychowaniu jako o sprawie 
dodatkowej, odrębnej, ani jako o priorytecie.  



 

Wychowanie stanowi, więc integralną część 
działalności każdego nauczyciela.  

 

Wychowawca to nie tylko opiekun klasy, lecz 
każdy nauczyciel przedmiotu zatrudniony  

w szkole i oddziaływujący na postawy 
wychowanków.   

 



 
Cechy  i umiejętności 

profesjonalnego 
wychowawcy  

 
 



 

 

 

Stabilność psychiczna i emocjonalna  

Odwaga  

Odwaga pedagogiczna i dydaktyczna ( rozwój zawodowy)  

Kompetencja dydaktyczna i merytoryczna 

Otwartość  

Sprawiedliwość i obiektywizm w ocenie ucznia  



 

 

 

Empatia  

Dyskrecja  

Wiarygodność i konsekwencja  

Umiejętność skutecznego komunikowania się   

Umiejętność słuchania  



 

 

 

Umiejętność konfrontacji i mediacji 

Pomysłowość i kreatywność 

Cierpliwość ,poczucie humoru, dystans do siebie 

Konsekwencja , stanowczość  

Brak uprzedzeń, tolerancja   

Umiejętność organizowania i planowania pracy zbiorowej  



Odwaga, otwartość oraz kreatywność nauczyciela to cechy, które 
umożliwiają wychowawcy stworzyć dzieciom warunki sprzyjające do 

rozwoju . 

 

Stabilność emocjonalna, umiejętność komunikowania się , brak 
uprzedzeń , empatia, cierpliwość, umiejętność  słuchania  to  

umiejętności interpersonalne , które są niezwykle  ważne  

w komunikacji interpersonalnej  w relacji z uczniem  
i z rodzicami.  

 

Konsekwencja ,wiarygodność, umiejętność mediacji i  konfrontacji , 
dyskrecja ,umiejętność słuchania i komunikowania się  oraz 

stabilność emocjonalna  to umiejętności  pozwalające radzić sobie  
w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz  przeprowadzić 

interwencję kryzysową 

 

 

 



 

Wszystkie te cechy składają się 
na jedną najważniejszą, 

nadrzędną wobec pozostałych,  
tj. na autorytet.  



 

 

Profesjonalny wychowawca w swojej pracy 
wychowawczej buduje klimat 

przeciwdziałania agresywnym zachowaniom 
uczniów .  

Sprzyjają temu następujące czynniki: 



 
 
 

budowanie więzi ucznia ze szkołą i klasą.  
 
włączanie ucznia  w każdą prospołeczną aktywność (sportową, 
artystyczną, charytatywną).  

 
okazywanie mu publicznie szacunku, używając jego imienia  i doceniając 
jego starania, 

 
wzmacnianie więzi ucznia z rodziną poprzez ukazywanie rodzicom 
mocnych stron dziecka oraz poprawę komunikacji między nim a dzieckiem 

 
 
 
 
 



 
Kształtowanie najważniejszych umiejętności psychologicznych  
i społecznych takich  jak 

  
aktywne słuchanie,  
 
kontrolowanie emocji,  
 
podejmowanie decyzji,  
 
nawiązywanie przyjaznych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,  

 
rozwiązywanie problemów                             
   i asertywność, 



ustalenie i przestrzeganie jasnych zasad dotyczących zachowania uczniów, 
w celu tworzenia bezpiecznego środowiska uczenia się (czytelne granice, 
obowiązujące normy, konsekwencja w działaniu), 

 
wspieranie uczniów, zwłaszcza słabych włączając aktywne słuchanie,  
okazując empatię, szacunek, zachętę i inne przydatne metody, które ułatwiają 
dzieciom rozumienie problemów i redukują lęk, 

 



 
komunikowanie uczniom wysokich pozytywnych i realistycznych oczekiwań 
dotyczących osiągnięć w nauce, by ośmielić i zachęcić ich do osiągania sukcesu. 
Komunikaty typu: „Wiem, że potrafisz to osiągnąć” lub „Podkręć trochę swój 
bystry umysł, a świetnie to zrobisz” itp., 

 
kształtowanie umiejętności optymistycznego myślenia  

 
zachęcanie do wytrwałości,  

 
stwarzanie okazji do uczestnictwa i zaangażowania uczniów. Dzieci pragną 
czuć się użyteczne i doświadczać, że to co robią jest wartościowe i potrzebne 
innym, by osiągnąć poczucie własnej kompetencji, 

 
włączanie uczniów w szkolne i środowiskowe projekty, grupy robocze, 
programy rówieśnicze, proces podejmowania decyzji  w klasie. 



 

 

Zakres i sposoby współpracy  
z uczniem, rodzicem  

oraz instytucjami wspierającymi 
działalność wychowawczą szkoły 



 

 

Współpraca z uczniem  
Współpraca z uczniem  powinna opierać się na metodach 

aktywizujących ucznia, w których nauczyciel jest 
moderatorem i pomaga uczniom planować pewne działania.  

 

 

Metody aktywizujące to metody zwiększające czynny udział 
uczniów w życiu szkoły.  

 



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE  Z KORZYSTANIA Z METOD 
AKTYWIZUJĄCYCH   

 
 pomagają przyswoić  nową wiedz oraz rozwinąć własne 

zainteresowania, pomysły i idee 

 uczą komunikować się z innymi  oraz argumentować swoje zdanie 
na dany temat  

 pogłębiają zainteresowanie wspólną sprawą  

 uczą  odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory 

 angażują w życie klasy , pogłębiają zaangażowanie we wspólną 
sprawę 

 pomagają poczuć się częścią społeczności szkolnej/klasowej 

 zachęcają do podjęcia  działania na rzecz swojej klasy  

 



 

 

Współpraca z rodzicami  
/zakres/  



 

Nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami  
i rodzicami to trudny,  

skomplikowany i długotrwały proces, wymagający od 
wszystkich zrozumienia i taktu, ale  

warto w niego inwestować dla osiągnięcia wytyczonych celów.  

 

Przede wszystkim należy  

jasno określić strategię współpracy, określić bliższe i dalsze 
kierunki działania, a także mocno zaangażować się w ich 

wykonanie. 



 
 usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami 

 zaangażowanie rodziców w życie szkoły  

 ujednolicenie sposobów postępowania w stosunku 
do dziecka  

 włączenie rodziców do udziału w organizacji 
procesu dydaktyczno - wychowawczego na terenie 
klasy i szkoły. 

 pomoc rodziców w ulepszanie pracy szkoły 

 pedagogizacja rodziców  

 

 



 

 

ZEBRANIA KLASOWE( tzw. grupy robocze) 

- 
 informowanie na temat osiągnięć szkolnych 

uczniów; zapoznanie rodziców  
z treściami programu nauczania i wychowania oraz 
metodami jego realizacji; informowanie rodziców  

o sprawach wychowawczych klasy, systemie 
oceniania.  

(Zwrócić uwagę na ustawienie krzeseł podczas zebrania –krzesła warto ustawić w kręgu)) 



 

SPOTKANIA TOWARZYSKIE  

- 

 okolicznościowe z okazji uroczystości oraz 
imprez klasowych i szkolnych 



 

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI  

- 

np. pedagogiem, psychologiem, lekarzem, 
przedstawicielem PPP, sędziami dla 

nieletnich. Są to spotkania dotyczące 
trudności wychowawczych i dydaktycznych, 

poświęcone pedagogizacji rodziców. 



 

 

LEKCJE OTWARTE 

- 

umożliwienie rodzicom obserwację dzieci  

w trakcie pracy w grupie  



 

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI 
WYCHOWAWCZYCH  

- 

poświęcone pedagogizacji rodziców  



 

 

DEBATY Z UDZIAŁEM RODZICÓW  

- 

na warto poruszać kwestie dotyczące 
ulepszenia funkcjonowania szkoły  np. 

bezpieczeństwo w szkole 



 

 
KONTAKTY INDYWIDUALNE  

 

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE  

 

KORESPONDENCJA W DZIENNICZKU  

 

ROZMOWY TELEFONICZNE 



 

 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi działalność 

wychowawczą 



 

 

Dlaczego szkoła powinna 
współpracować z instytucjami 

zewnętrznymi ? 
 



 

 

 Instytucje, placówki, stowarzyszenia 
pomagają jej w realizacji funkcji 
wychowawczo-opiekuńczych. 



ZALETY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI 
ZEWNĘTRZNYMI 

 
 wzrost skuteczności podejmowanych działań, 

 pełniejsza, bardziej kompleksowa opieka,  

 poszerzenie form pomocy,  

 pełniejszy kontakt z podopiecznym,  

 ocena rzeczywistych potrzeb podopiecznych i ich rodzin,  

 lepsze zrozumienie sytuacji ucznia,  

 weryfikacja własnych wewnętrznych procedur postępowania,  

 poczucie większego bezpieczeństwa w działaniu.  



 
Organizacje z jakimi nauczyciele powinni współpracować w celu  

poprawy sytuacji wychowawczej uczniów: 

 

 Organizacje pozarządowe  

 Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Poradnie PPP 

 Poradnie Zdrowia Psychicznego 

 Sąd rodzinny 

 Kuratorzy  

 Policja ( wydział prewencji, sekcja do spraw Nieletnich) 

 Straż Miejska  



 

Sposoby współpracy  

 
 Spotkania /konsultacje indywidualne  

 Pogadanki dla dzieci z udziałem specjalistów  

 Szkolenia specjalistów dla rady pedagogicznej  

 Udział specjalistów w zebraniach dla rodziców 

 Udział nauczycieli /wychowawców w zespołach interdyscyplinarnych , 
grupach roboczych  

 Realizowanie programów profilaktycznych przy współpracy przedstawicieli 
danej organizacji 

 Wzajemne wsparcie w razie konieczności przeprowadzenia interwencji 
kryzysowej  



 
AGRESJA  

jako  

zjawisko społeczne  



AGRESJA- DEFINICJA 

 

w psychologii  określenie zachowania  

ukierunkowanego i intencjonalnego na 
zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu 

spowodowanie szkody fizycznej lub 
psychicznej. 

 

O agresji można mówić wtedy, gdy obie strony mają podobną siłę fizyczną  
i psychiczną. Zaatakowana osoba potrafi bronić swoich praw. 

 



 

Szeroka literatura psychologiczna poświęcona 
problematyce agresji wskazuje na niezwykłą 

złożoność zjawiska.  

 

Nie wnikając w poszczególne teorie agresji, 
różnorodności definicyjne przyjmuje się, że 

agresją, czy zachowaniem agresywnym jest każde 
zamierzone działanie – w formie fizycznej lub 

słownej – mające na celu wyrządzenie komuś lub 
czemuś szkody, straty, bólu.  

 



PRZEMOC  
 

ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest 
silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest 

starsza.  

Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga 
sił. 

W przypadku przemocy tworzą się dwie role: ofiary i 
sprawcy, które mają wpływ na dalsze 

funkcjonowanie człowieka. 

 



 

AGRESJA  WERBALNA   

 

występuje  wtedy, gdy  w  stosunku  do  innych  
używane  są  przez  napastnika  przezwiska, 

wyzwiska, przekleństwa, groźby, pokazywane  
są  obraźliwe  jednoznaczne  gesty, 

oskarżanie, plotki, przedrzeźnianie, robienie  
min  i  wreszcie  krzyk. 

 



 

AGRESJA  FIZYCZNA   

 

to  przede  wszystkim  u  małych  dzieci  
tupanie, padanie  na  podłogę, bicie  

pięściami, bicie  kolegi  lub  koleżanki,  
a  u  starszych  agresorów  napaści, 

wymuszenia, razy  zadawane  rękami, 
pałkami, zranienia  nożem, przypalanie  

papierosem  oraz  kradzieże. 

 



 

AGRESJA  INSTRUMENTALNA   
 

ma  miejsce  wtedy, gdy  agresor  długim, 
przeraźliwym  krzykiem, poszturchiwaniem, 

biciem, nękaniem, groźbą  zamierza  zdobyć  od  
słabszych  od  siebie   pieniądze, pożywienie, 

cenne  przedmioty, rzeczy, którymi  może  przed  
innymi  szpanować. Innych  sposobów  zdobycia  

tych  dóbr  agresywny  człowiek  nie  widzi. 
Jedynym  sposobem  jest  przemoc. 

 



 

AGRESJA  WROGA   
 

występuje  u  osobników  bardzo  zdegenerowanych, 
dla  których  agresja  słowna  i  fizyczna  to  
sposób  bycia, zwracania  na  siebie  uwagi, 

zdobywania  pozycji  w  środowisku. Oni  biją  dla  
samej  przyjemności  bicia, napadają, kradną, bo  

to  jest  ich  sposób  na  życie. 

 



 

AGRESJA INTERPERSONALNA 

  

skierowaną  do  drugiego  człowieka  i  to  są  
przede  wszystkim  przekleństwa, wyzwiska, 
groźby  i  inne, o których  była  mowa  wyżej  

oraz  napaści, kradzieże, rozboje, 
okaleczenia  drugiego  człowieka. 

 



 
AGRESJA Z  PRZEMIESZCZENIEM, SKIEROWANA NA  

OBIEKTY  ZASTĘPCZE  

 

  agresorzy  niszczą  przystanki  autobusowe, budki  
telefoniczne, wybijają  okna  wystawowe , niszczą  

ławki  w  parku  itd. Te  czyny  traktowane  są  
przez  społeczeństwo  jako  czyny  chuligańskie   

i  są  po  prostu  wandalizmem. 

  

 



 
AUTOAGRESJA  CZYLI  AGRESJA SKIEROWANA  KU  

SOBIE  

 

przede  wszystkim  z  poczucia  bezsilności, 
bezradności  młodego  człowieka,  

z  niedostrzegania  sensu  życia, odrzucenia  
wszelkich  wartości. Dla  takich  młodych  

agresywnych  samookaleczenie  się, podejmowanie  
prób  samobójczych  lub  dokonywanie  

samobójstw  to  wyraz  protestu, wołanie   
o  pomoc, o  miłość. 

   

 



 

PRZYCZYNY AGRESJI  

 

W psychologii nie ma zgody co do 
przyczyn i mechanizmów powstawania 

zachowań agresywnych. 

 



Agresja jako instynkt  

 

przyjmuje się, że powstała ona w drodze 
ewolucji i jest  

 do utrzymania gatunku, to znaczy, że 
człowiek rodzi się z tzw. gotowym 

„instynktem walki”, takim, jaki posiadają 
organizmy niższe ewolucyjne od człowieka. 

 



 

Agresja jako reakcja na frustrację  

 

frustracja pojawia się wówczas gdy  

  z jakichkolwiek przyczyn osiągnięcie celu jest 
odsunięte lub w ogóle niemożliwe. Wówczas 
ogromnie trudno jest opanować nam własną 

złość.  
(Cel był bardzo blisko osiągnięcia i nagle okazuje się, że  jest  

to niemożliwe) 

 



 

Agresja jako popęd 

 



 

Czynniki ryzyka sprzyjające 
powstawaniu zachowań 

agresywnych   



Czynniki biologiczne: 
 

Do nich zalicza się przede wszystkim: 

  Zaburzenia neurologiczne i zaburzenia równowagi chemicznej organizmu. 

 Ważną rolę w powstawaniu zachowań agresywnych może odgrywać czynnik 

związany  z temperamentem dziecka. Dzieci o większym temperamencie 

(ruchliwe, szybko reagujące itp.) maja większe prawdopodobieństwo 

wytworzenia i utrwalenia wzorów reakcji niż te, które w swojej naturze są 

spokojniejsze.  Warto jednak zaznaczyć, że czynniki związane z 

temperamentem dziecka mają raczej drugorzędne znaczenie dla 

występowania agresywnych wzorców zachowania. 



Czynnik środowiskowy  

 

Środowisko rodzinne: 

 Negatywne emocjonalne nastawienie rodziców w pierwszych latach 

życia dziecka, charakteryzuje się brakiem ciepła i bliskich więzi. 

  Przyzwalanie przez opiekuna na agresywne zachowania dziecka. 

Tolerowanie i nieograniczanie agresywnego zachowania wobec 

rodzeństwa, kolegów, dorosłych prowadzi do wzrostu agresji. 

 Stosowanie przez rodziców metod wychowawczych opartych na sile: 

kary cielesne, którym towarzyszą wybuch złości i agresja. 



Środowisko szkolne  

 

 Klimat szkoły  

Klimat fizyczny : 
 niekorzystna lokalizacja szkoły, 

 brudne, zaniedbane budynki i otoczenie, 

 zniszczony, niesprawny sprzęt, 

 bezpańskie pomieszczenia, 

 duża szkoła, 

 przeładowane klasy. 

 



Klimat społeczny  
 negatywna, bierna rola dyrektora, 

 chaos organizacyjny, 

 bezosobowe relacje nauczyciel – uczeń, 

 brak przejrzystych oczekiwań szkoły i jasnych zasad dyscypliny, 

 brak ujednoliconego i jasnego dla wszystkich systemu oceniania osiągnięć, 

 nadmierny rygor i restrykcje, 

 nieuwzględnianie interesów i oczekiwań uczniów, 

 uczniowie pozbawieni wpływu na tworzenie szkoły i jej reguł, 

 słaba komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, 

 odsuwanie rodziców od decydowania o sprawach szkoły, 

 brak pozytywnej tradycji szkoły, 

 brak oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 niskie kompetencje i morale nauczycieli, 

 niskie kompetencje i morale uczniów. 

 



 

Agresja uczniowska, klimat szkoły  oraz 
kultura uczenia korelują ze sobą. 

 

Negatywny klimat szkoły ,zarówno klimat 
fizyczny jak i społeczny, mogą w znacznej 

mierze przyczynić się do  nasilenia się wśród 
uczniów zachowań agresywnych   

 



Czynniki psychologiczne: 

  

 Frustracja wynikająca z braku dobrego kontaktu z dorosłymi 

lub agresja z ich strony. 

  Niskie poczucie własnej wartości, połączone z dużą ilością 

otrzymanych przez uczniów negatywnych komunikatów od 

dorosłych. 

 Brak jasnych i przestrzeganych reguł życia szkolnego. 



Czynniki  psychologiczne 

 

 Nieumiejętność radzenia sobie z przeżywaniem silnych  

i negatywnych uczuć, zwłaszcza złości. 

 Nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. 

 Frustracja spowodowana brakiem perspektyw życiowych. 

 



 

Czynniki chroniące  
przed zachowaniami 

agresywnymi  



 

 prawidłowy rozwój prenatalny i we wczesnym dzieciństwie, 

 dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, 

 prawidłowy system wartości, pozytywne normy i przekonania 

(w tym dezaprobata dla agresji i przemocy, która jest 

uznawana za jeden z najważniejszych czynników 

chroniących), 

 wysoka samoocena, 

 



 

 sukcesy w szkole, 

 umiejętności psychologiczne i społeczne, zwłaszcza kontrolowania 

emocji oraz rozwiązywania problemów i konfliktów, 

 silna więź z rodzicami, 

 dobre kompetencje wychowawcze rodziców, 

 nadzór rodzicielski i wsparcie, 

 pozytywne wzorce ról dostarczane przez znaczących dorosłych, 

posiadanie mentora, 

 



 

 duże wsparcie społeczne w bliskim środowisku, 

 przynależność do prospołecznie nastawionej grupy rówieśniczej, 

posiadanie pozytywnych przyjaciół, 

 miejsce zamieszkania w spokojnej dzielnicy z bezpiecznym 

sąsiedztwem, 

 zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, 

 uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, dostęp do kultury 

możliwość korzystania z rekreacji i innej oferty w środowisku 

lokalnym. 

 



 

ZASADY POSTĘPOWANIA 
NAUCZYCIELA  

W PRZYPADKU PRZEMOCY 
RÓWIEŚNICZEJ  W SZKOLE 



 
W szkole istnieje wiele  sytuacji  kiedy uczniowie 

zachowują się agresywnie. 
 

Działania interwencyjne podejmowane w takich 
sytuacjach powinny mieć charakter kompleksowy. 

Ich celem jest doprowadzenie do ustania przemocy 
oraz doprowadzenie  do zmiany zachowań 

agresora oraz  ofiary przemocy. 



 
 

Sukces oraz skuteczność podejmowanych 
działań  interwencyjnych zależy od  tego, 
czy nauczyciele oraz rodzice zastosują 
jednolity oraz konsekwentny system 

reagowania na agresję i przemoc. 



 Reaguj zawsze na każdy przejaw agresji   

TWÓJ BRAK REAKCJI OZNACZA PRZYZWOLENIE 

 W sytuacji  przemocy stwórz w szkole „front 

dorosłych” – wszyscy reagujemy w podobny sposób 

 Każdą sytuację sprawdzaj dokładnie – pozory mogą 

zmylić  

 Bądź konsekwentny w swoich działaniach 

 

 

 



 

 

PODSTAWOWA PROCEDURA 
REAGOWANIA  

W SYTUACJI PRZEMOCY  



 

 
CO ZROBIĆ  KTO TO ROBI  

1. ROZPOZNANIE  NAUCZYCIEL, RODZIC  

2. ZBIERANIE INFORMACJI  NAUCZYCIEL, RODZIC, UCZEŃ , 
OSOBY Z ZEWNĄTRZ 

3.KONSULTACJE  W CELU 
OPRACOWANIA PLANU DZIAŁANIA  

NAUCZYCIELE, RODZICE, 
UCZNIOWIE, SPECJALIŚCI SZKOLNI 
ORAZ ZAPROSZENI 

4. REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA  NAUCZYCIELE, RODZICE, 
UCZNIOWIE, SPECJALIŚCI  

5. OCENA EFEKTYWNOŚCI 
DZIAŁAŃ  

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY 
PRZYJĘTY PLAN DZIŁANIA  



 

 

INTERWENCJA  TU I TERAZ  

W SYTUACJI „GORĄCEJ AGRESJI” 

 
 

 



 

Gorąca agresja  

– to sytuacja kiedy uczniowie biją 
się, kopią, okładają pięściami, 

szarpią itp. 
 



 

 reaguj na każdy agresywne zachowanie 

  oceń sytuację i stwórz plan działania  

zachowaj spokój  

obniż ton głosu  

nie używaj przemocy  

mów wolniej  

unikaj zachowań mogących eskalować agresję 



stwórz granicę 

przypomnij o konsekwencjach 

 ignoruj niewłaściwe komentarze 

doprowadź sytuację do rozwiązania  

dokumentuj zdarzenia  

 



 

W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych 
zdarza się, że potrzebna jest pomoc  

z zewnątrz.  

Można (a czasami trzeba) wtedy skorzystać  
z pomocy Policji, straży miejskiej, patrolu 

szkolnego lub kuratora sądowego. 



 

PAMIĘTAJ ! 

 

Sposób interwencji  należy dopasować do  
danej sytuacji, należy również uwzględnić 

wiek dziecka. 

 

O każdej interwencji poinformuj rodzica 
agresora oraz ofiary . 



KONSEKWENCJE I KARY  

 

 Konsekwencje naturalne – wynikają bezpośrednio  

z niewłaściwego zachowania ucznia  

 Konsekwencje logiczne – wiążą się logicznie  

z danym niewłaściwym zachowaniem ucznia  

( np. uczeń zachowuje się agresywnie na wycieczce szkolnej , nie przestrzega zasad  

w konsekwencji nie uczestniczy w kolejnym wyjściu)  



KONSEKWENCJE I KARY  

 
 Konsekwencje nielogiczne - nie są związane w logiczny 

sposób z niewłaściwym zachowaniem ucznia,  
np. w momencie, gdy uczeń rozmawia na lekcji, zastosowaną 
konsekwencją jest zakaz uczestniczenia w wycieczce 
szkolnej. Są zbyt silne w stosunku do przewinienia, np. uczeń 
rozmawiający na lekcji dostaje zadanie przepisania 100 razy 
zdania „Nie będę rozmawiał na lekcji” 

 

 Konsekwencje wynikające  z prawa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

      Dziękuję za uwagę 


