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Słowa raniące – to też przemoc 















Agresja – przemoc – dręczenie 

To „działanie intencjonalne, ukierunkowane na zranienie lub sprawienie bólu. Może mieć charakter zarówno 

werbalny, jak i fizyczny.  

Może przynieść pożądany efekt lub zakończyć się niepowodzeniem 





Charakterystyka Agresja Przemoc Dręczenie ( bullying) 

Działania intencjonalne Tak Tak Tak 

Celem jest sprawienie 

bólu 

Tak Tak Tak 

 

Przewaga siły sprawcy 

Agresja może zachodzić 

między osobami o 

podobnej sile psychicznej 

i/lub fizycznej 

Tak Tak 

 

Brak usprawiedliwienia 

(bezprawność) 

Pewne akty agresji są 

usprawiedliwione (np. 

obrona konieczna 

Tak Tak 

Powtarzalność działań Akt agresji może być 

jednorazowy 

Akt przemocy może być 

jednorazowy 

Tak 









Do przemocy między uczniami może dochodzić nie tylko w 

szkole, lecz także w drodze do i ze szkoły. 

Formy przemocy, do jakiej dochodzi między uczniami, są 

bardzo różne  

Może to być przemoc:  

 fizyczna (bicie, używanie groźnych narzędzi);  

 materialna (niszczenie przedmiotów, wymuszenia finansowe, 

rabunki, kradzieże);  

 seksualna (podglądanie, dotykanie bez zgody);  

 wymuszenia (przymuszanie do niechcianych działań, 

szantaż, zastraszanie, groźby);  

 werbalna (poniżanie słowne, wyzwiska, upokarzanie, kpiny);  

 relacyjna (ostentacyjne wykluczanie z grupy, 

rozpowszechnianie fałszywych informacji/oskarżeń);  

 cyberbulling (stalking*, obrażanie, ujawnianie wizerunków 

bez zgody, ośmieszanie w internecie i/lub e-mailach).  

 

* Stalkingiem są wszelkie powtarzane kontakty telefoniczne i internetowe, których nie 

życzy sobie odbiorca. Nie muszą mieć charakteru zastraszania czy szantażu.  



Warto nauczyć uczniów, by odpowiadali sobie na 

pytania: 

 
Czy na pewno w ten sposób osiągam to, czego chcę? 

 

 Czy sam chciałbym być tak potraktowany? Jak może czuć się ta 

druga osoba? 

 

 Czy łamię prawo w ten sposób? 

 

 Czy rozumiem konsekwencje, które się z tym wiążą? 
 

 









 Przekazywanie wartości i norm społecznych (tzw. edukacja normatywna lub edukacja 

moralna, w tym trening wnioskowania moralnego) 

 

 Ćwiczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych 

 

 Korygowanie błędnych spostrzeżeń i przekonań dotyczących zachowań innych ludzi 

poprzez ukazywanie rzeczywistych intencji. W dyskusjach grupowych agresor 

dowiaduje się, że koledzy zupełnie inaczej interpretują czyjeś zachowanie 

 

 Informowanie o rzeczywistych konsekwencjach zachowań ryzykownych, w tym edukacja 

prawna. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy, na co się narażają. Nie wiedzą też, 

że niektóre ich działania są przestępstwem zagrożonym sankcjami prawnymi 

 

 Nagradzanie zachowań prawidłowych i karanie niepożądanych (np. poprzez 

ponoszenie konsekwencji za łamanie ustalonych zasad).  



Żadne dziecko nie jest winne temu, 
że stało się ofiarą przemocy.  

 
Każdy ma prawo być wrażliwym, 

słabym, bezbronnym.  
 

Nikt nie ma prawa użyć w stosunku 
do niego przemocy. 


