
„W obliczu okrucieństw musimy   

stanąć po jednej ze stron. 

Cisza to rozkaz dla kata”



Złość – agresja - przemoc



Prześladowanie i dokuczanie może przytrafić się każdemu, 

niezależnie od wieku, wyglądu, sprawności czy umiejętności…

Nikt jednak nie ma prawa wykorzystywać swojej przewagi, by ranić, 

sprawiać przykrość i poniżać!

Nie pozwól, aby Twoje dziecko cierpiało w milczeniu!



Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w szkole:

Można wymienić następujące grupy czynników ryzyka eskalacji przemocy w szkole:

1. Niewłaściwy system norm m.in.:

• sprzeczność koncepcji wychowania i postępowania

• normy preferujące użycie siły

• nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące

2. Brak reakcji na zachowania agresywne m.in.:

• brak reakcji na drobne wykroczenia typu wagary, spóźnienia, 

• brak reakcji ze strony nauczycieli na zachowania agresywne uczniów, 

bagatelizowanie ich

• konflikty długo pozostają nierozwiązane, brak skutecznej mediacji

bierność świadków



3. Czynniki związane z organizacją nauczania m. in.:

• nuda, brak zagospodarowania czasu

• ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, hałas

• brak możliwości relaksu i odprężenia (dla uczniów i nauczycieli)

• mała ilość zajęć pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

4. Czynniki związane z relacjami uczeń - nauczyciel - rodzic m. in.:

• brak autentycznego kontaktu i dialogu miedzy uczniami, 

nauczycielami i rodzicami, wysoki poziom frustracji wśród nauczycieli



Wczesne rozpoznanie przemocy –

obserwacja zachowania dziecka.

! – zmiana zachowania dziecka, nastroju 

panującego w klasie, czy składu grupy rówieśniczej



Niepokojące sytuacja –

wszelkie zmiany zachowania dziecka, 

nie związane z obniżeniem nastroju (złą oceną itp.), czy 

słabszym momentem w ciągu dnia, czy tygodnia. 



Wśród obserwowanych oznak znęcania się uczniów 

w szkole można wymienić:

• Przezywanie, upokarzanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, 

zastraszanie, zakrzykiwanie, grożenie;

• Zaczepianie, popychanie, szturchanie;

• Dzieci takie są wciągane w kłótnie i bójki, w których są 

stroną słabszą, nie bronią się, lecz próbują uciec lub się 

wycofać (często płaczą);

• Zabieranie przyborów szkolnych, ubrań, pieniędzy i 

innych rzeczy;

• Siniaki, zadrapania, podarte ubrania;



• Spóźnianie się do szkoły, do klasy po przerwie; 

lęk przed szkołą np. oporne wychodzenie do 

szkoły;

• Zmiana drogi do domu lub do szkoły, żeby 

ominąć prześladowców;

• Częste szukanie swoich rzeczy;

• Zgłaszanie objawów psychosomatycznych (ból 

brzucha, głowy);

• Samotne spędzanie przerw; wykluczenie z grupy;

• Nasilona niepewność, nerwowość,

• Kłopoty ze snem;

• Moczenie nocne



Przykładowe cechy charakteryzujące sprawców przemocy:

 Łatwo się irytują, szydzą z innych, celowo  mówią rzeczy, które 

mogą kogoś zranić;

 Grożą, wyśmiewają się, popychają innych, szturchają, biją, 

niszczą cudze rzeczy;

 Mają potrzebę dominowania i tyranizowania innych, chętnie 

uciekają się do przemocy i groźby;

 Dążą do realizacji swojej woli za wszelką cenę.

 Chełpią się swoją faktyczną lub wyimaginowaną władzą nad 

pozostałymi uczniami

 Są porywczy, impulsywni;

 Mają trudności z przystosowaniem się do panujących norm i 

zasad;



Ogólnie są zbuntowani, nieposłuszni, agresywni;

Sprytnie wykręcają się z trudnych sytuacji;

Mają opinię twardych;

Nie współczują dręczonym uczniom;

Mają dość wysokie mniemanie o sobie

Stosunkowo wcześnie zaczynają łamać normy prawne 

i społeczne. 



Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o 

fakcie zaistnienia zagrożenia. Należy przeciwdziałać temu 

zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania. 



Po pierwsze REAGUJ!!!

Brak reakcji utrwala zachowania przemocowe w szkole. 

„Sprawca przemocy może nie doświadczyć przykrych emocji lub myśli związanych ze 

stosowaniem przemocy, ponieważ nie identyfikuje swoich zachowań w ten sposób” (dla 

niego to żart, zabawa); 

BRAK REAKCJI ZE STRONY OTOCZENIA POCZYTUJE JAKO PRZYZWOLENIE 

ZACHĘTĘ.

Brak reakcji odczytywany bywa przez ofiary jako 

ZGODA OGÓŁU NA TAKIE ZACHOWANIE



NORMY - ZASADY –GRANICE - KONSEKWENCJA



#FONOHOLIZM – NADMIERNE I SZKODLIWE UŻYWANIE TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO 

10 SYMPTOMÓW NADUŻYWANIA TELEFONU* 

1. Nie rozstaję się z telefonem, biorę go ze sobą zawsze i wszędzie np. do toalety, 

na dwór, z psem na spacer, na bieganie, na spotkanie z przyjaciółmi.

2. Cały czas czekam, aż ktoś do mnie napisze, zadzwoni, skomentuje wpis. Bardzo 

szybko odpisuję na wiadomości i komentuję wpisy innych osób. 

3. Staram się mieć telefon zawsze w zasięgu ręki. 

4. Bardzo często używam telefonu w ciągu dnia, robię selfie, jestem bardzo 

aktywny/a na różnych portalach społecznościowych. 

5. Uchodzę w towarzystwie za osobę, która zawsze ma telefon ze sobą.

6. Kładę się z telefonem do łóżka. Korzystam z telefonu zanim pójdę spać i zaraz 

jak się obudzę. Sprawdzam wiadomości, email, informacje, przeglądam portale 

społecznościowe. Czasem budzę się w nocy i używam telefonu. 

7. Nie wyobrażam sobie życia bez telefonu. Zawsze wracam do domu, gdy 

zapomnę go wziąć



8. Czasem mam już dosyć telefonu, czasem bym go wyrzucił/a, 

zostawił/a w domu. Czasem robię sobie własny detoks i świadomie, 

specjalnie nie używam telefonu. 

9. Odczuwam niepokój i rozdrażnienie, kiedy nie mogę korzystać z 

telefonu komórkowego np. mam rozładowaną baterię, nie mam 

zasięgu, ktoś nie pozwala mi z niego korzystać. 

10. Nałogowo sięgam po telefon, ciągle go odblokowuję, sprawdzam, 

często nie wiem, czemu to robię. 

* Jeśli na przynajmniej 5 pytań udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej zastanów się, czy nie jesteś osobą 

uzależnioną od telefonu komórkowego.


