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CZEGO NAUCZYMY SIĘ W MODULE 1.
Moduł 1. to moduł wprowadzający. Przedstawiamy w nim podstawowe informacje o przemocy
rówieśniczej, które pomogą Państwu odpowiedzieć na następujące pytania:







jak przejawia się przemoc rówieśnicza w klasie
jak wygląda proces jej powstawania
jakich uczniów dotyczy
jakie są jej konsekwencje dla ofiar, sprawców i świadków
jak przemoc wpływa na klimat w całej klasie
jakie przejawy przemocy zazwyczaj marginalizujemy i traktujemy powierzchownie.

Warto dobrze zapoznać się z treścią tego materiału, gdyż na zawartych w nim informacjach bazować
będziemy w całym kursie. Chcąc sensownie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej musimy dobrze
znać samo zjawisko.
Materiał do modułu uzupełnia pięć filmów szkoleniowych. Nauczyciel – dr Jacek Łagun, opisuje w nich

przejawów przemocy rówieśniczej, aby skutecznie mogli Państwo radzić sobie z tym zjawiskiem.

prof. Jacek Pyżalski dla Macmillan Education © 2018
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sytuację przemocy rówieśniczej, której sam, jako uczeń szkoły średniej, był sprawcą. Wypowiedziom

JAK PRZEJAWIA SIĘ PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Wszyscy wiemy, że uczniowie mogą robić nieprzyjemne rzeczy innym w różny sposób. Jeśli zapytamy
młodych ludzi w zespole klasowym, jakie przykre działania pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu
klasy, usłyszymy zwykle bardzo zróżnicowane odpowiedzi. Młodsi uczniowie najczęściej wymieniają
przykłady bicia, popychania, szczypania, szarpania i przezywania. Starsi mówią rzadziej o fizycznych
przejawach agresji, a częściej o słownej oraz agresji realizowanej za pomocą internetu i telefonów
komórkowych.
Warto sięgnąć do fachowej literatury i poznać formy działań związanych z przemocą, wśród których
badacze wyróżniają cztery typy:
1. agresję fizyczną, polegającą na stosowaniu siły fizycznej wobec innej osoby lub jej własności
2. agresję werbalną, przejawiającą się obraźliwym odnoszeniem się do drugiej osoby
(przezywaniem, nadawaniem niechcianych przezwisk, itp.)
3. cyberprzemoc, czyli wykorzystanie internetu lub telefonu komórkowego do wrogich działań
4. agresję relacyjną, polegającą na wykluczaniu z grupy, ignorowaniu, nastawianiu innych
przeciwko osobie, itp. (Stassen Berger, 2007; Pyżalski, 2012).

Często dzieje się tak, iż różne formy agresji stosowane są
przeciwko tej samej osobie równolegle, co pogarsza jej sytuację.

TYPY AGRESJI RÓWIEŚNICZEJ
wyodrębnione ze względu na sposób jej realizacji

Cyberprzemoc

Relacyjna!!!

• przezywanie, ośmieszanie, krzyki, wulgarne słowa
• Ironizowanie, plotkowanie

• wysyłanie obrażających tekstów za pomocą internetu lub smartdona
• rozsyłanie kompromitujących zdjęć i filmów przedstawających ofiarę
• ataki na portalach społecznościowych
• wykluczanie ze wspólnych aktywności
• brak komunikacji z ofiarą/ignorowanie
• manipulowanie innymi osobami, tak, by nie zadawały się z ofiarą
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Werbalna (słowna)

• bicie, plucie, popychanie, szarpanie
• niszczenie lub kradzież rzeczy innego ucznia, np. ubrań, przyborów
szkolnych
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Warto również przywołać potwierdzone w wielu badaniach prawidłowości dotyczące zaangażowania w
różne formy agresji rówieśniczej, zależnie od płci i wieku uczniów:


chłopcy częściej niż dziewczęta są sprawcami agresji fizycznej



dziewczęta z kolei częściej angażują się w agresję relacyjną



wraz z wiekiem spada częstotliwość agresji fizycznej, a rośnie słownej i relacyjnej



najbardziej wyrównana sytuacja, biorąc pod uwagę płeć sprawców, dotyczy cyberprzemocy
(badania wskazują, że często sprawcy działają wspólnie w mieszanych płciowo grupach)



cyberprzemoc jest najpowszechniejsza wśród młodych ludzi w wieku 13-16 lat, wcześniej i
później też się pojawia, ale jest wyraźnie rzadsza (Pyżalski, 2012; Pyżalski, Roland 2011).

Warto zauważyć, jak ściśle wyniki badań naukowych pokrywają się z tym,
co obserwujemy bezpośrednio pracując z młodzieżą w różnym wieku.

NIEDOCENIANE ZNACZENIE AGRESJI RELACYJNEJ
Oczywiste jest, że najwięcej zainteresowania budzi agresja fizyczna. To zrozumiałe, gdyż jest
najbardziej oczywista, łatwa do zauważenia a jej konsekwencje najbardziej namacalne. Okazuje się
jednak, że jest ona w większości środowisk stosunkowo rzadka i do tego (jak wskazano wyżej) jej
częstotliwość spada wraz z wiekiem uczniów. Powinniśmy zatem mieć w polu zainteresowania
przejawy innych rodzajów agresji. One zresztą prawie zawsze poprzedzają agresję fizyczną lub jej
towarzyszą.

O ile agresja werbalna i cyberprzemoc mają swoje przejawy, które można
zaobserwować, o tyle przemoc relacyjna jest do zaobserwowania trudniejsza.

Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do pozostałych typów bardziej czynnej agresji, w przypadku
relacyjnej, inne osoby wycofują się z kontaktu z ofiarą. Wówczas ofiara przemocy staje się w pewnym
sensie osobą „przezroczystą”, ponieważ inni uczniowie nie rozmawiają z nią, nie bawią się z nią i jej nie
pomagają. Nikt nie zaprasza jej na urodziny, nikt nie chce z nią mieszkać w pokoju na wycieczce
szkolnej. Krótko mówiąc, funkcjonuje w zespole klasowym, jakby jej w klasie nie było.
W taki oto sposób świadek przemocy opisuje agresję relacyjną, która występowała w jej klasie:
Koleżanki często roznosiły plotki na jej temat. Na lekcjach wychowania fizycznego nigdy nikt
nie chciał pracować z nią w parze, przebierać się koło niej w strój sportowy, bo to groziło, jak
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wtedy mówiliśmy, „zarażeniem”.
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Na tym etapie występowania przemocy nikt nie bił i nikt wprost nie przezywał dziewczynki. Była „tylko”
wykluczona z grupy. Czy taka sytuacja ją „bolała”? - oczywiście, że tak!

To, że przemoc relacyjna nie pozostawia ran to jeden z największych mitów.
Niektóre ofiary mówią nawet, że wolałyby doświadczać czynnej agresji,
niż być ignorowane.

Analizy praktycznych sytuacji poważnej przemocy rówieśniczej wskazują, że nim dojdzie do przemocy
werbalnej, fizycznej i cyber, prawie zawsze ofiara przez długi czas doświadcza wcześniej przemocy
relacyjnej. Oznacza to, że uczeń jest wykluczony z zespołu klasowego. Brak więzi z innymi uczniami
sprawia, że jest mniej hamulców, by zrobić mu coś nieprzyjemnego. Do tego motywacja innych uczniów,
by wesprzeć go, gdy jest źle traktowany, jest stosunkowo niska.

Jeśli nie chcemy w szkole czynnej agresji, nie czekajmy aż ona się pojawi.
Działajmy już na etapie przemocy relacyjnej.

Nasze działania powinny polegać na wspieraniu budowania relacji między uczniami. To one sprawią, że
o agresję w zespole klasowym będzie trudniej, a uczniowie będą reagowali konstruktywnie, kiedy
zacznie się ona pojawiać. Takie podejście w przeciwdziałaniu przemocy niestety nie jest
rozpowszechnione. Agresji relacyjnej albo się nie zauważa, albo nawet gdy się ją dostrzega, nie za
wiadomo, jak sobie z nią radzić. Dlatego podczas naszych webinariów szczegółowo poznają Państwo
rozwiązania nastawione na przeciwdziałanie agresji relacyjnej oraz wzmacnianie i budowanie relacji w
klasie.

BULLYING – SZCZEGÓLNIE GROŹNA PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Większość sytuacji agresji między dziećmi nie ma poważnego charakteru. W naszej codziennej pracy
wielokrotnie reagujemy na przypadki przezywania, popychania, itp. Czasami sytuacje te dotyczą
przyjaciół lub kolegów/koleżanek, którzy się zwyczajnie pokłócili. Rzeczywiście trudno spodziewać się,
że wśród dzieci nie pojawią się podobne sytuacje. Nie będą one zwykle powodowały poważnych
konsekwencji dla zaangażowanych uczniów. Nieprzyjemne emocje szybko miną, a uczniowie powrócą
do normalnych, pozytywnych relacji.
Czasami jednak sytuacja jest dużo poważniejsza. Cierpienie ofiary jest znaczne, a jego konsekwencje
długotrwałe. Dodatkowo cała sytuacja wpływa na wszystkich członków społeczności klasowej i ich
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rodziny.
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Może się wydawać, że łatwo intuicyjnie odróżnić, kiedy mamy
do czynienia z sytuacją zwykłych „niesnasek” między dziećmi
a poważną przemocą. Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje!

W większości placówek, gdzie doszło do groźnej przemocy rówieśniczej, zbliżaliśmy się do niej od
sytuacji zupełnie neutralnej, czy mało nasilonej, do poważnej. Proces powstawania przemocy jest
zwykle bardzo POWOLNY. Nie obserwuje się gwałtownego przeskoku z sytuacji mało szkodliwej do
bardzo szkodliwej. Przykładowo uczniowie mogą zacząć kogoś delikatnie przezywać, dodając z czasem
nowe, gorsze określenia, aż wreszcie mówią do niego w sposób naprawdę nieakceptowalny.

Prawdziwym problemem nie jest tempo narastania przemocy, lecz fakt,
że często nie zauważa się, kiedy sytuacja staje się bardzo poważna.

Badani nauczyciele, którzy musieli radzić sobie z poważną przemocą rówieśniczą twierdzą, że stracili
czujność w procesie narastania przemocy i nie zauważyli momentu, kiedy sytuacja tak bardzo się
pogorszyła. Jest tylko jeden sposób, żeby tego uniknąć. Trzeba znać jasne kryteria poważnej przemocy
rówieśniczej, które zawsze trzeba stosować w praktyce. Mówiąc metaforycznie - trzeba założyć
„okulary”, przez które przyjrzymy się konkretnej sytuacji relacji między uczniami.

JAK ROZPOZNAĆ BULLYING
Kiedy zmagamy się z poważną przemocą rówieśniczą, mamy do czynienia z BULLYINGIEM lub w języku
polskim, choć rzadko używamy tego określenia NĘKANIEM/DRĘCZENIEM SZKOLNYM. Abyśmy mogli
skutecznie rozpoznać bullying, musimy sięgnąć do jego charakterystyk, które skonstruował norweski
psycholog Dan Olweus (2007) na podstawie pogłębionych badań w latach 70-tych XX wieku.

Bullying jest niczym ukryta pod wodą skała, na której możemy się rozbić
spokojnie płynąc po morzu „zwykłych” problemów w relacjach między
uczniami (takich jak kłótnie, niesnaski, czy chwilowe konflikty).
Musimy umieć tę skałę zobaczyć, jeżeli chcemy uniknąć katastrofy.

Dan Olweus stworzył znane w świecie programy radzenia sobie z bullyingiem i wskazał na trzy główne
jego charakterystyki: intencjonalność, powtarzalność, nierównowagę sił.
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(Olweus, 2007).
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Te trzy charakterystyki muszą występować równocześnie, żeby dany przypadek przemocy rówieśniczej
mógł być określony jako bullying.

1. INTENCJONALNOŚĆ wiąże się z tym, iż sprawca lub sprawcy podejmując wrogie działania
przeciwko innemu uczniowi, chcą go skrzywdzić i często odczuwają z tego powodu satysfakcję. Warto
tu jednak wspomnieć, że często na początku procesu bullyingu, kiedy uczniowie podejmują pierwsze
wrogie działania ta negatywna motywacja jest nieobecna. Sprawcy wskazują raczej inne motywy tj.
chęć przynależności do grupy (wszyscy robili - to ja też), popisania się przed innymi (wszyscy się śmiali
- to ja kontynuowałem żarty).

2. Następnym aspektem jest POWTARZALNOŚĆ. O bullyingu mówimy jedynie wtedy, gdy sprawcy
działają długotrwale, powtarzając akty agresji wobec tej samej ofiary. NIE NALEŻY zatem uwzględniać
sytuacji, kiedy agresja ma charakter incydentalny i jest związana z pojedynczą sytuacją. Przykładowo
uczniowie mogą robić docinki i wyśmiewać się jednorazowo z ucznia, który zrobił ich zdaniem coś
niewłaściwego. Warto tu zauważyć, że akty agresji nie muszą być poważne. Istotne jest to, że ze
względu na ich powtarzalność, ich efekt się kumuluje.
Bywa tak, że uczeń, który często i długo doświadczał aktów agresji, nawet drobnej, może kiedyś bardzo
mocno, w sposób przesadzony zareagować na mały akt agresji. Przykładowo w piątej klasie, uczniowie
mogą zrobić koleżance przykry żart. Reakcja ofiary może być bardzo silna, a nauczyciel może mieć
wrażenie, że jest ona przesadzona i nadmiarowa. Mogą to być jednak tylko pozory, gdyż w
rzeczywistości reakcja nie dotyczy tej pojedynczej sytuacji. To, czego doświadczyła dziewczynka, było
tylko kroplą, która przelała czarę wcześniejszych negatywnych doświadczeń.

Aby dostrzec powtarzalność na początku powstawania bullyingu
trzeba umieć zaobserwować naprawdę małe rzeczy.

Refleksja nad tym, co warto obserwować to zadanie do pracy własnej do modułu 1.

3.

Trzecia charakterystyka bullyingu to NIERÓWNOWAGA

SIŁ pomiędzy sprawcą (sprawcami) a

ofiarą. To sytuacja, w której sprawcy są silniejsi od ofiary (albo przynajmniej ona tak to widzi).
Postrzegana siła sprawców może wynikać z bardzo wielu kwestii. Najprostsza jest sytuacja, kiedy
sprawca jest silniejszy fizycznie (np. dużo wyższy od ofiary) lub sprawcy działają w grupie. Jednak
przewaga może wynikać, i często wynika, z określonych cech osobowości sprawcy, niezwiązanych z
siłą fizyczną. Sprawca może być np. lepszy komunikacyjnie i wygrywać z ofiarą wszystkie utarczki

strona

6

słowne, szczególnie wtedy, gdy odbywają się one publicznie.
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Bullyingiem natomiast NIE SĄ spory, konflikty czy nawet bójki uczniów o wyrównanym statusie siły,
nawet wtedy, gdy odbywają się regularnie. Zespół klasowy, w którym jest dużo kłótni, wcale nie musi
być zespołem klasowym, w którym występuje bullying. Całkiem inne działania warto podejmować w
grupie, gdzie są „tylko” częste konflikty, a inne tam, gdzie rzeczywiście występuje bullying.
Aby stwierdzić, iż w grupie występuje bullying, wszystkie trzy omówione właściwości muszą
występować równocześnie:

CHARAKTERYSTYKI BULLYINGU
wg. koncepcji D. Olweusa (2007)

Intencjonalność

Powtarzalność

• działanie nastawione
na skrzywdzenie

• dotyczy czasami bardzo
"małych" aktów,
ale popełnianych
przez dłuższy czas

• nie zawsze obecna
na początkowych etapach

Nierównowaga sił

• w przypadku przemocy
relacyjnej polega
na długotrwałości

• sprawia, że ofiara
staje się bezradna
i przestaje się bronić
• może wynikać
z przewagi fizycznej,
ale częściej wynika
z innych czynników

Każdy bullying jest poważną przemocą rówieśnicza,
ale nie każda agresja rówieśnicza jest bullyingiem.

Rozróżnienie, kiedy mamy do czynienia z bullyingiem lub zmierzamy w jego kierunku jest kluczowe dla
radzenia sobie z problemem przemocy w klasie.

DLACZEGO BULLYING TO POWAŻNY PROBLEM
Wyniki prowadzonych przez prawie pół wieku badań w sposób spójny potwierdzają, iż młodzi ludzie
poddani bullyingowi, szczególnie długotrwale, dużo słabiej funkcjonują w obszarze zdrowia
psychicznego w porównaniu z młodymi ludźmi, którzy bullyingu nie doświadczają (Kessell Schneider i
in. 2011). Ponadto badania podłużne (czyli takie, gdzie ci sami ludzie są badani przez wiele lat)
wskazują, iż konsekwencje doświadczania bullyingu w szkole podstawowej potrafią być widoczne
nawet u ludzi dorosłych (Vasallo i in., 2014). Oto schemat, który pokazuje najczęściej powtarzające się
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w wynikach badań konsekwencje doświadczania bullyingu.
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KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA BULLYINGU
lęk społeczny

depresja

myśli samobójcze - w literaturze jest nawet mowa o tzw. bully-cide
(samobójstwie w efekcie doświadczania agresji rówieśniczej)

obniżone poczucie własnej wartości

zaburzenia psychosomatyczne o różnym charakterze
(np. problemy ze snem, moczenie nocne, brak apetytu)

Konsekwencje te są bardzo poważne, ze szczególnym znaczeniem myśli i prób samobójczych!
Występują one oczywiście w różnym nasileniu, zależnie od konkretnej sytuacji. Oprócz nich mamy do
czynienia często z niskimi wynikami z nauce. Są one niskie mimo potencjału ucznia, ponieważ emocje,
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których doświadcza, jako ofiara bullyingu, nie pozwalają mu zajmować się nauką.

