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Przemoc rówieśnicza 

 

 Agresją jest każde działanie mające na celu wyrządzenie komuś szkody, straty, bólu. Jest to 

każde zachowanie, które powoduje krzywdę lub szkodę drugiej osoby (fizyczną, psychiczną, 

materialną). Sytuacje typu: uczeń w złości zniszczył szkolną ławkę, obraził nauczyciela, kopnięcie 

kolegi, podstawienie mu nogi, zaliczymy do agresji. Zachowania agresywne są zwykle 

jednorazowe, incydentalne. Rola sprawcy i ofiary jest tu chwilowa i szybko ulega zmianie.              

O przemocy natomiast możemy mówić wtedy, kiedy: 

• występuje intencja, zamiar krzywdzenia, zranienia drugiej osoby połączona często z 

wrogością, 

• osoba poszkodowana jest słabsza od sprawcy, 

• ataki powtarzają się, w efekcie przynoszą poszkodowanemu ból, stres.  

Cechami najbardziej charakterystycznymi przemocy jest nierównowaga sił oraz powtarzalność 

zachowań agresywnych. Tworzą się wówczas dwie role: ofiary i sprawcy, które w trakcie trwania 

przemocy utrwalają się i w konsekwencji mają negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie 

uczniów. Sprawcy często próbują przekonać dorosłych, nauczycieli, że dręczą kogoś, ponieważ jest 

„inny”, „dziwny”, „nie pasuje”, ma inny sposób ubierania się, mówienia, zachowania. Sprawcy 

zawsze starają się znaleźć to „coś”, aby usprawiedliwić swoje zachowanie. Jest to argument 

zupełnie nie do przyjęcia! Każdy ma prawo być takim, jakim jest i nikt nie może stoswać wobec 

niego przemocy. 

Istnieją różne formy przemocy w szkole: 

• fizyczna: pchanie, kopanie, bicie, szczypanie, plucie, niszczenie i chowanie rzeczy, zamykanie 

w pomieszczeniach, wymuszanie pieniędzy, 

• słowna: przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, obgadywanie, plotkowanie, namawianie, ciągłe 

przedrzeźnianie, ośmieszanie,  

• emocjonalna: wykluczanie z grupy, okazywanie wrogości, obraźliwe gesty, miny, 

manipulowanie klasowymi przyjaźniami.  

Przemoc może być stosowana przez jednego ucznia lub grupę. Stosują ją zarówno chłopcy, jak         

i dziewczęta. Dziewczęta częściej stosują przemoc słowną oraz przemoc w postaci odsuwania kogoś 

od grupy, izolowania go na forum klasy, namawiania się przeciwko danej osobie w celu 

wykluczenia jej z grona. Te formy przemocy są mało widoczne dla nauczycieli. Chłopcy natomiast 

raczej stosują przemoc jawną, którą nauczyciele bardziej widzą i częściej reagują. Stąd można mieć 

złudzenie, że dziewczynki rzadziej używają przemocy.  



Wielu dorosłych (nauczycieli, rodziców) zajmuje stanowisko, że dokuczanie to nieunikniony 

element dorastania dzieci. Warto jednak pamiętać, że szkolne dokuczanie będące przejawem 

przemocy ma negatywne skutki dla uczniów – dla ofiar, sprawców, świadków przemocy. Sprawcy 

zazwyczaj nie wyrastają ze swej roli bez pomocy dorosłych. Agresywne zachowania szybko 

utrwalają się, szkolni sprawcy o wiele częściej łamią normy społeczne, wchodzą w konflikt              

z prawem, mają problem z kontrolowaniem swoich emocji. Ofiary mają niskie wyniki w szkole, są 

wyizolowani, przejawiają nieśmiałość, niską samoocenę, popadają w depresję, mają myśli lub próby 

samobójcze. Świadkowie przemocy szkolnej z pozoru pozostają obojętni wobec wydarzeń. Okazuje 

się jednak, że dzieci te przeżywają duży dyskomfort w sytuacji przemocy. Czują się winne, że nie 

potrafiły zareagować, obawiają się sprawcy, towarzyszy im złość, że ofiara nie potrafi sama się 

obronić, że dorośli nie reagują. Pojawia się u nich również niebezpieczny proces znieczulania na 

przemoc. Dziecko zaczynają myśleć, że ofiara sobie na to zasłużyła, postrzegają ja jako kogoś 

gorszego. Pogłębia się wówczas izolacja ofiary na forum klasy. Świadkowie przemocy uczą się 

bierności i bezradności.  

 

Dlaczego niektórzy uczniowie znęcają się nad innymi? Dla niektórych dzieci jest to sposób radzenia 

sobie z emocjami wynikającymi z ich trudnej sytuacji: rozwód rodziców, ciągle konflikty w 

rodzinie, śmierć kogoś bliskiego. Niektóre zostały wychowane bez wyraźnych reguł i norm 

postępowania lub wychowano je bez ciepła i troski, co wpłynęło na ich niski poziom empatii. 

Niektóre same są ofiarami przemocy, zazwyczaj domowej a swoje poniżenie i gniew wyładowują 

na innych. Niektóre chcą być główną osobą, liderem i są gotowe do używania agresji, żeby zyskać 

posłuszeństwo i lojalność od innych.  

Sprawcy bywają silni i sprawni fizycznie, pewni siebie i porywczy. Otaczają się grupą, którą łatwo 

manipulować. Wykazują często brak współczucia dla ofiar. Mając niski poziom empatii nie 

dostrzegają krzywdy czy upokorzenia ofiary. Dzięki dręczeniu innych mają poczucie siły, zyskują 

dreszczyk emocji. Używają zastraszenia, żeby zyskać to, czego chcą. Często nie są szczęśliwi           

i używają przemocy jako sposobu pozyskania popularności i przyjaciół. Wśród sprawców mogą być 

uczniowie z dobrymi wynikami w nauce, sprytni i inteligentni, potrafiący zgrabnie „wyłgać się”      

z oskarżeń. Można zaobserwować sprawców, którzy zostają przywódcami i nawet nie mają 

bezpośredniego kontaktu z ofiarą – to grupa, której przewodzą  realizuje ich pomysły na dręczenie    

i dokuczanie. W rozmowie z nauczycielami stosują argument „ja tego nie zrobiłem”. Inny rodzaj 

sprawców to ci, którzy wykonują polecenia, czyli dokuczają, pilnują, żeby dorośli niczego nie 

zauważyli. Te dzieci zwykle obawiają się o swoją pozycję w grupie, nie potrafią przeciwstawić się 

przywódcy mając niepewne poczucie własnej wartości. W głębi duszy czują jednak, że ich 

zachowanie przynosi szkodę. Czasem próbują zatrzymać przemoc mówiąc „On ma już dość”, 



„Odpuśćmy mu dzisiaj”. Te dwa rodzaje sprawców różnią się bardzo od siebie, należy to 

uwzględnić przy podejmowaniu interwencji i karaniu.  

Często pojawia się opinia, że ofiarą przemocy staje się zwykle uczeń „odmienny” - dziwnie 

wyglądający, inaczej ubrany. Oczywiście takie dziecko faktycznie może być zaczepiane i nękane 

przez szkolnych kolegów. Jednak ważniejsze od wyglądu, sposobu uczesania czy ubrania są 

wewnętrzne cechy dziecka i sposób, w jaki zareaguje na ataki kolegów. To one zadecydują o tym, 

czy dany uczeń zostanie ofiarą. Dzieci będące ofiarami prześladowań: 

•  okazują niezdecydowanie i brak pewności siebie, 

• są nieśmiałe i ostrożne w kontaktach z innymi,  

• czują się mało wartościowe i nieatrakcyjne, 

• na zaczepki zwykle reagują płaczem lub wycofaniem, 

• mogą myśleć, że zasługują na takie traktowanie, bo są „ do niczego”, 

• są ciche, czasem nerwowe, 

• nie bronią się, 

• spełniają polecenia innych, 

• są lękowe, obawiają się nowych rzeczy, sytuacji, ludzi, 

• są wrażliwe i grzeczne,  

• mają lepszy kontakt z dorosłymi niż z rówieśnikami, 

• nie potrafią obiektywnie ocenić swojej sytuacji w przypadku przemocy, 

• zwykle nie mają w klasie żadnego dobrego przyjaciela, 

• mają negatywny stosunek do przemocy. 

Dzieci o takich cechach sygnalizują szkolnemu otoczeniu, że nie będą się bronić i nie powiadomią 

dorosłych. To zachęca dręczycieli do powtarzania ataków.  

Wiele dzieci nie informuje rodziców i nauczycieli, że doświadcza przemocy. Są różne powody 

takiego milczenia: lęk przed zemstą sprawców, brak wiary w pomoc i zmianę sytuacji, obawa, że 

nikt nie uwierzy, poczucie winy, wstyd. Niektóre dzieci wręcz sądzą, że zasłużyły sobie na takie 

traktowanie. Warto mieć zatem świadomość, na jakie sygnały zwracać uwagę. Dziecko będące 

ofiarą przemocy często: 

a) obawia się chodzić do szkoły, mówi, np.: „nie lubię tej szkoły”, „nienawidzę swojej klasy”, 

„nie chcę tam chodzić”; 

b) zmienia swą zwykłą drogę do szkoły i ze szkoły, spóźnia się na lekcje; 

c) nie chce jeździć szkolnym autobusem, prosi, by rodzic odwiózł je do szkoły; 

d) rano mówi rodzicom, że źle się czuje, może mieć nawet poranne wymioty; 

e) zaczyna opuszczać lekcje, mieć trudności w nauce lub gorsze oceny; 



f) ma trudność z wypowiadaniem się na forum klasy; 

g) bywa wypychane z kolejek, jest wybierane jako ostatnie do drużyn podczas różnych gier czy 

pracy na lekcjach; 

h) często jest głodne, gdyż agresorzy zabierają mu kieszonkowe lub kanapki; 

i) staje się wycofane, skryte, smutne, zaczyna się jąkać, traci zupełnie pewność siebie; 

j) jest zestresowane, niespokojne, przestaje jeść, cierpi na bóle głowy, brzucha; 

k) rezygnuje z klasowych imprez czy wyjazdów, przerwy spędza w pobliżu dorosłych; 

l) próbuje zrobić sobie krzywdę lub uprzedza, że ma taki zamiar; 

m) płacze przed snem, ma nocne koszmary, problem z zasypianiem; 

n) prosi rodziców o pieniądze lub zaczyna je brać bez ich wiedzy, aby zapłacić agresorom               

a kieszonkowe ciągle „gubi”; 

o) ma niewyjaśnione zadrapania, siniaki, nacięcia czy podarte ubrania a zapytane nie potrafi 

wyjaśnić, co się stało; 

p) ma zmienne nastroje, wybucha złością, czasem zaczyna znęcać się nad innym dzieckiem lub 

rodzeństwem. 

Jeśli mamy wrażenie, że dziecko jest prześladowane, zauważamy jakieś niepokojące sygnały należy 

delikatnie zapytać, co się dzieje. Bądźmy przygotowani, że dziecko będzie próbowało zaprzeczyć, 

że cokolwiek jest nie tak. Zachęcajmy je mówiąc, że się martwimy o nie, że chcemy pomóc.        

Nie naciskajmy, zapewnijmy, że zawsze chętnie wysłuchamy, że jego sprawy są dla nas ważne, 

uważnie obserwujmy jego zachowanie. Rozmowę można zacząć od słów: 

„Wydaje mi się, że ktoś ci dokucza, to się często zdarza wśród dzieci, martwię się tym.” 

„Wydaje mi się, że coś cię gnębi, martwi mnie to, porozmawiajmy.” 

Mam wrażenie, że jesteś smutna i zmartwiona, wygląda na to, że w twoim życiu dzieje się coś 

przykrego, może spróbujemy to zmienić.” 

Widzę, że nie czujesz się najlepiej, tęsknię za twoim uśmiechem, a dawno go nie widziałam, czy 

możemy o tym porozmawiać?” 

Jeśli dojdzie do rozmowy z dzieckiem postarajmy się: 

• wysłuchać je uważnie – nie przerywać, nie pospieszać, nie sprawdzać, czy dobrze 

zrozumieliśmy; często samo wysłuchanie historii pomaga dziecku w odreagowaniu przykrych 

uczuć, dlatego dajmy mu się swobodnie wypowiedzieć; 

• zebrać informacje dotyczące konkretnych zdarzeń, ustalić fakty; 

• przypomnieć dziecku prawa i normy, które go chronią; 

• podkreślić, że to sprawcy złamali obowiązujące zasady, to oni mają problem ze swoim 

zachowaniem a dziecko nie zawiniło; 

• zapewnić, że zależy nam na bezpieczeństwie dziecka, jesteśmy po jego stronie, że nie 



pozwolimy na dalsze krzywdzenie; 

• docenić odwagę, kiedy opowiada o bolesnych dla siebie zdarzeniach, nie jest łatwo przyznać 

się do bezradności; 

• pomóc mu uwierzyć w jego możliwości, docenić każdy wysiłek: „Próbowałeś się bronić, 

odszedłeś z podniesioną głową, to znak, że się nie boisz, zrobiłeś, co mogłeś”; 

• przypomnieć przykłady różnych sukcesów, aby dodać mu odwagi i wiary w siebie; 

• wesprzeć dziecko, kiedy opowiada, że nie umiało sobie poradzić z przemocą kolegów: „To 

nie jest takie proste, ich było trzech, byłeś w trudnej sytuacji, zaraz wspólnie pomyślimy, co 

można zrobić następnym razem”; 

• pozwolić dziecku na płacz, przeżywanie strachu lub wstydu, uszanować jego lęk i 

bezradność: „Wiem, że to było bardzo przykre dla ciebie, nie jest łatwo się bronić, nawet dorośli 

mają z tym kłopot”; nie zaprzeczać uczuciom dziecka mówiąc: „nie bój się, to nic takiego” - 

dziecko ma prawo odczuwać lęk, strach i nie można tego negować, z uczuciami się nie 

dyskutuje, trzeba je przyjąć; 

• nie wyśmiewać jego słabości: „No i co, nie mogłeś im nic odpowiedzieć?!”; 

• nie bagatelizować sprawy: „Chyba trochę przesadzasz, każdego przezywają, nie przejmuj 

się”, „Nie zwracaj uwagi, przejdzie im”; nawet jeśli pewne zdarzenia wydają nam się błahe 

pamiętajmy, że dziecko może je odbierać zupełnie inaczej; 

• nie demonizować sytuacji: „Ojej, tyle tej agresji, taka straszna krzywda cię spotkała!”” 

• nie dawać dobrych rad: „Zbierz się w sobie i nie płacz! Powiedz im coś do słuchu albo 

oddaj! Popatrz, jak inni to robią. Głowa do góry!”; 

• być rozważnym w swoich działaniach – niektóre dzieci obawiają się, że rodzic zareaguje 

zbyt gwałtownie, zrobi w szkole „aferę”, co narazi dziecko na dodatkowy wstyd, wyśmianie 

przez kolegów lub pogorszenie jego sytuacji ; usłyszenie przez dziecko w szkole wyzwisk typu: 

„papla”, „kabel”, „co mamusi się poskarżyłeś?” jest dla dziecka kolejnym upokorzeniem; nie 

róbmy zatem wrzawy pod wpływem emocji.   

Jak można pomóc dziecku poradzić sobie z przemocą?  

a) Zapewnić je, że przemoc nie jest jego winą. 

b) Wesprzeć je, zapewnić, że wierzymy w jego możliwości, przypomnieć sytuacje, w których sobie 

poradziło i zaznaczyć, ze nikt nie ma prawa go krzywdzić.  

c) Tłumaczyć wielokrotnie, że to sprawcy mają kłopot ze swoim zachowaniem i to oni łamią 

zasady, ponoszą winę za przemoc. 

d) Ćwiczyć z dzieckiem postawę i sposób chodzenia z wyprostowanymi placami, podniesioną 

głową jako znak, że dziecko się nie boi. 

e) Zachęcać do ignorowania sprawców, traktowania ich jak powietrze, odwracania się na pięcie 



i odchodzenia do grupy innych kolegów, nawet nieznanych. Dręczyciele zaczepiają zazwyczaj 

samotnych uczniów, dlatego trzeba trzymać się grupy. 

f) Ćwiczyć asertywność, umiejętność mówienia „nie” bardzo mocno i stanowczo oraz 

odchodzenia od agresora. Agresorowi trudno jest stosować przemoc, jeśli ofiara nie denerwuje 

się jego zaczepkami i odchodzi.  

g) Wyraźnie zaznaczyć, że jeśli agresor straszy dziecko domagając się pieniędzy czy innej 

cennej rzeczy, dla własnego bezpieczeństwa należy mu to oddać. Bezpieczeństwo jest bowiem 

ważniejsze niż rzeczy. Poza tym najlepiej do szkoły nie zabierać nic wartościowego. 

h) Zachęcać dziecko do unikania miejsc, w których przebywają dręczyciele. 

i) Ustalić drogę do lub ze szkoły. Można w miarę możliwości zapewnić dziecku obecność 

rodzeństwa, starszego kolegi, który będzie towarzyszył w powrocie ze szkoły, rodzic może 

również ustalić z dzieckiem, że będzie go odwoził lub przywoził. Chodzi o to, żeby sprawcy 

zobaczyli, że dziecko nie jest samo.  

j) Tłumaczyć dziecku, że sprawcy często próbują sprawdzić jego nerwy, wytrzymałość, 

poczucie humoru, dystans do siebie. Na wyśmiewanie się z jego ubrań „Ale masz beznadziejne 

ubranie” dziecko może odpowiedzieć: „Tak, wiem, w środy zwykle mam beznadziejne ubranie”. 

Taka odpowiedź zaskoczy sprawców i może zniechęcić do dalszych uwag. Natomiast płacz                  

i zdenerwowania dziecka zachęcą do kolejnych zaczepek. 

k) Zachęcać dziecko do głośnego, stanowczego wyrażania swojego zdania. Kiedy żarty 

przestają mu się podobać ma prawo powiedzieć: „Dość! To nie jest śmieszne, nie mów tak do 

mnie!”, „Zostaw mnie w spokoju!”. 

l) Wykorzystywać poczucie humoru podczas kontaktu z dzieckiem. Niektóre dzieci bywają 

przeczulone na zaczepki kolegów, przeżywają silnie każde słowo. Wspólne żarty z rodzicem, 

nauka dystansu do siebie uczą także dystansu do zdarzeń. 

m) Pomóc dziecku w przezwyciężeniu nawyków lub zachowań, które mogą sprzyjać 

dokuczaniu, drażnią inne dzieci – dziwny miny, sposób mówienia, natarczywość w kontaktach, 

sztucznie wywyższanie.  

n) Wspólnie wyeliminować to, co w wyglądzie czy sposobie noszenia się może mieć negatywny 

wpływ na jego stosunki z rówieśnikami. Warto, aby ubrania czy fryzura rozsądnie pasowały do 

dzieci. Każdy jest indywidualistą, to oczywiste, jednak czasem, kiedy ma to negatywne 

znaczenie w relacjach z dziećmi warto zmienić. 

o) Zapewnić dziecko o swojej gotowości do niesienia pomocy. 

p) Zachęcać dziecko, aby w sytuacji zaczepiania ostrzegał sprawcę, że jeśli ten nie przestanie 

mu dokuczać poprosi o pomoc wychowawcę. Nawet jeśli usłyszy, że jest skarżypytą, 

mięczakiem, ważne, że działa we własnej obronie a to jest odwaga. Sprawcy zazwyczaj liczą na 



to,                że poszkodowany nikomu nic nie powie i będą mogli bezkarnie działać dalej.     

Wzmacniać poczucie wartości u dziecka: 

a) Zachęcać dziecko do pomagania innym, może na przykład zostać wolontariuszem i 

przekonać się, jak wiele osób potrzebuje pomocy. Pomaganie daje poczucie bycia ważnym i 

potrzebnym. 

b) Chwalić dziecko za każdym razem, kiedy uda mu się czegoś dokonać, zrobić coś dobrze, 

przełamać własną nieśmiałość czy lęk. 

c) Zachęcać do robienia czegoś, w czym jest szczególnie dobre, aby uwierzył w swoje 

możliwości. 

d) Poprosić nauczycieli uczących dziecko, aby doceniali jego pracę, odwagę mówienia na 

forum, podkreślali talenty czy zainteresowania. 

e) Stwarzać okoliczności, w których dziecko mogłoby odnosić sukcesy. 

f) Zachęcać dziecko do pamiętania o swoich mocnych stronach, szczególnie w sytuacji, kiedy        

w jego kierunku padają przezwiska typu „głupek” - może wtedy powiedzieć „Jasne, że nie 

jestem głupkiem, świetnie rozwiązuję zadania”. 

Wszystkie pochwały czy wzmocnienia warto, aby miały charakter bardzo konkretny, były 

adekwatne do sytuacji i pochodziły od wielu osób z rodziny i szkoły.     

Warto uczyć dziecko różnego rodzaju umiejętności: 

a) Zachęcać do kontaktów z innymi dziećmi, uczyć nawiązywania przyjaźni, komunikowania 

się. Można zapraszać rówieśników do domu lub organizować wycieczki, wyjścia.   

b) Zachęcać dziecko, aby przyłączyło się do zajęć plastycznych, zajęć uczących sztuk walki, 

kółka teatralnego, gdzie ma szansę poznać nowych przyjaciół. 

c) Pomóc pokonać nieśmiałość, poćwiczyć, jak może nawiązać rozmowę z innym dzieckiem. 

d) Zachęcać do samodzielności przydzielając mu zadania i obowiązki na miarę jego możliwości 

– to pomaga poczuć się ważnym i wartościowym. 

e) Rozwijać sprawność fizyczną dziecka poprzez rower, basen, rolki, ważne, aby jego ciało 

nabrało zręczności i zdecydowania w ruchach. 

f) Nauczyć mówienia NIE, spokojnego, ale stanowczego odmawiania. 

g) Nauczyć wyrażania swoich próśb i potrzeb. Dziecko powinno uświadomić sobie dokładnie, 

czego chce, mówić o tym krótko i precyzyjnie: „To jest mój ołówek, chcę go z powrotem.”, być 

zdecydowanym i trzymać się tego, co planował powiedzieć: „Chcę mój ołówek z powrotem.” 

Przykładowe inne wypowiedzi: „Nie dam ci mojej pracy domowej do spisania.”, „Przesuń się 

proszę, to jest moje miejsce.” „Nie chcę pożyczyć ci mojego zegarka.”, „To jest mój plecak, nie 

rzucaj nim proszę.”  

h) Nauczyć bronienia się przed dokuczaniem i obrażaniem poprzez: 



• krótkie odpowiedzi; na zaczepki dziecko powinno odpowiadać krótko i zdecydowanie, 

jednak bez agresywnego podnoszenia głosu, złości czy irytacji. Przykłady: 

„Ty, głupek!” - „Zostaw mnie w spokoju.” 

„Hej, kujonie!” - „Nie mów tak do mnie.” 

Ty, ale masz beznadziejne spodnie!” - „Mnie się podobają.” 

„No i co grubasie?” - „Każdy ma jakieś wady.” 

„Ale masz głupi plecak!” - „Może i tak, ale co z tego.” 

To może się wydać dziwne na początku i trudne do zrobienia, ale działa i może pomóc dziecku 

uodpornić się na przykre słowa. Poza tym sprawcy zależy, aby sprowokować ofiarę, 

upokorzyć ja. Kiedy widzi, że ofiara nie przejmuje się jego słowami, zwykle przestaje.  

• zdarta płyta; technika, która przydaje się, jeśli ktoś próbuje zmusić dziecko do czegoś, czego 

ono nie chce zrobić lub jeśli agresor próbuje zabrać mu jego rzeczy; polega to na 

powtarzaniu zwykle jednego zdania wciąż od nowa, jak zdarta płyta, celem jest znudzenie 

agresora tym ciągłym powtarzaniem; przykład:  

„Dawaj książkę!” - „Nie, potrzebuję jej teraz.”, „Dawaj książkę!” - „Nie, nie dam, potrzebuję jej 

teraz.”, „Dawaj głupku książkę!” - „Nie potrzebuję jej teraz.”  

Należy wspólnie z dzieckiem porozmawiać o rozróżnianiu sytuacji, kiedy można użyć techniki 

„zdartej płyty” a kiedy sprawcy są na tyle groźni i niebezpieczni, że ze względu na swoje 

bezpieczeństwo trzeba oddać swoją własność i szybko uciec w stronę dorosłych.  

• twórcze odpowiedzi; innym sposobem jest wymyślenie i przygotowanie wspólnie                  

z dzieckiem odpowiedzi, której agresor się nie spodziewa; przykłady: 

„Hej, gruba!” - „A cześć, mam na imię Anka.” 

„Daj spisać pracę domową!” - „Ok, ale nauczyciel już ją widział.” 

„Będziemy czekać na ciebie po szkole...” - „Bardzo bym chciała tam, ale mam wyjątkowo 

ważne spotkanie.”, „Dobrze, a czy mam mówić o tym nauczycielowi?” 

„Ty, śmierdziel!” - „Przesadziłem z dezodorantem?” 

 Wspólnie ćwiczenia pomogą dziecku opracować plan, jak ma zareagować na zaczepki kolegów. 

Najważniejsze jest to, że dzięki takim ćwiczeniom dziecko przestaje myśleć jak ofiara. Nawet jeśli 

nigdy nie użyje powiedzonek, które wymyślimy. Pamiętajmy o jednym – nie wolno prowokować 

sprawców. Ćwiczmy z dzieckiem odpowiedni ton głosu, nie zachęcajmy do atakowania. Jeśli te 

ćwiczenia wydają się za trudne można poprosić o to specjalistę – psychologa lub pedagoga.  

Badania nad problemem przemocy w szkole dowodzą, że dokuczanie i nękanie kończy się 

wówczas, gdy ofiara umie się przeciwstawić, samodzielnie dobiera sobie znajomych, potrafi 

aktywnie spędzać czas.  

Bardzo ważna jest rozmowa z wychowawcą i dyrektorem w przypadku potwierdzenia podejrzeń      



o stosowaniu przemocy wobec naszego dziecka. Należy wspólnie omówić pozyskane od dziecka 

informacje, dowiedzieć się, co szkoła wie o całej sytuacji, jak można temu wspólnie zaradzić, jakie 

kolejne kroki podjąć. Rodzice mogą przedstawić własne pomysły na rozwiązanie problemu, 

pomysły te trzeba wspólnie omówić i zastanowić się nad możliwością ich realizacji. Warto 

dowiedzieć się, jakie konsekwencje zostaną zastosowane wobec sprawców, przy czym trzeba 

kierować się dobrem dziecka – zbyt ostre kary, niewspółmierne do czynu mogą odbić się właśnie na 

nim. Trzeba również uzbroić się w cierpliwość, szkoła musi działać rozważnie i ostrożnie dla dobra 

dziecka. 

 

Co mogą zrobić rodzice, jeśli ich dziecko jest agresorem? 

• Zapewnić dziecko, że nadal je kochają, jednak nie zgadzają się na jego zachowanie. 

• Ustalić realistyczne, twarde reguły, żeby pomóc dziecku kontrolować swoje zachowanie. 

• Zachęcić, aby dziecko przeprosiło osobę, którą prześladowało. 

• Wypracować inne sposoby zachowania.  

• Chwalić dziecko, kiedy zrobi coś dobrze, doceniać jego starania.  

• Współpracować ze szkołą, rozmawiać z wychowawcą szkolnym o sposobach rozwiązania 

problemu. 

• Wyjaśnić w sposób spokojny, ale stanowczy, że wy, jako rodzice nie akceptujecie przemocy.  

 

 


