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Agresja uczniów podczas lekcji
– jak sobie z nià radziç?
Tomasz Garstka

Wst´p
Zdarza si´, ˝e nauczyciel styka si´ podczas lekcji z zachowaniami agresywnymi wobec
swojej osoby. Ekstremalnym tego przyk∏adem by∏o pewne nag∏oÊnione przez media zdarzenie:
Przyk∏ad
Nauczyciel podczas dwóch ostatnich lekcji przed wakacjami by∏ szarpany, poszturchiwany i wulgarnie obra˝any. Jeden z uczniów wytar∏ mu brudnà gàbkà twarz, inni
zabierali teczk´ i dziennik, wykr´cali r´ce, próbowali wiàzaç sznurkiem. Nikt w klasie
nie stanà∏ w jego obronie. Okrutne sceny ze Êmiechem obserwowa∏y dziewcz´ta –
jedna seksualnie prowokowa∏a pedagoga, oÊmieszajàc go przy tym. Anglista nie protestowa∏, tylko si´ op´dza∏, a na koniec lekcji ju˝ tylko kuli∏ si´ za swoim biurkiem.
Wszystko to widaç na kasecie wideo nagranej „dla jaj” przez samych oprawców.
Zdobyli jà reporterzy TVN i „Gazety”.
– Takie praktyki trwa∏y przez ca∏e drugie pó∏rocze – mówi nam 33-letni anglista, dziÊ
zatrudniony w innej szkole. – Nie potrafi∏em sobie poradziç. Chwilami myÊla∏em, ˝eby
wstaç i trzasnàç jednego czy drugiego, ale przecie˝ nie wolno.
– Rozmawia∏ pan z dyrekcjà?
– Dyrektorka powiedzia∏a, ˝e ta klasa „taka ju˝ jest”.
Dyrektorka zaprzecza, aby odbiera∏a skargi. Jej zdaniem nauczyciel sam sobie winien,
skoro pozwoli∏ na takie zachowanie.
Przedstawiciel kuratora oÊwiaty uwa˝a, ˝e wina le˝y po obu stronach. – Z jednej
strony grupa zdemoralizowanej m∏odzie˝y, z drugiej – s∏aby psychicznie nauczyciel1.

Nauczyciel bywa te˝ Êwiadkiem ró˝nych form agresji mi´dzy uczniami podczas lekcji lub
te˝ w innych sytuacjach ˝ycia szkolnego (np. przerwy mi´dzylekcyjne, zawody sportowe,
wycieczki klasowe).
Rozdzia∏ stara si´ odpowiadaç na poni˝sze pytania:
◗ Jakie sà przejawy i formy agresji uczniów wobec nauczycieli oraz mi´dzy rówieÊnikami?
◗ Jak rozumieç agresj´ uczniów? Jakie sà jej êród∏a i przyczyny?

1

èród∏o: informacja z portalu www.gazeta.pl, J. Bujakiewicz, M. Kowalski, Co si´ dzia∏o na lekcji angielskiego?, 15.09.2003.
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Typy ofiar szkolnej przemocy
Ofiara uleg∏a
Najcz´stszy typ ofiar przemocy wÊród uczniów to ofiara submisywna (uleg∏a, podporzàdkowana, poddajàca si´). Jest to uczeƒ bierny, wycofany, widziany jako „s∏abeusz”,
co wynika zwykle z tego, ˝e jest rzeczywiÊcie s∏aby fizycznie, ale te˝ l´kliwy. Uczeƒ taki jest
bardzo wra˝liwy na krytyk´ i ∏atwo popada w zwàtpienie. Ma bogate ˝ycie fantazyjne
(„swój Êwiat” w wyobraêni), co chroni go przed popadaniem w depresj´. Cz´sto z powodu
swych obaw odmawia chodzenia do szko∏y. Gdy zostaje skonfrontowany ze sprawcà, radzi
sobie ze swoim strachem przez uleg∏oÊç. Wierzy, ˝e uleg∏oÊç i brak oporu przeciw agresji
ochroni go przed wi´kszymi szkodami.
Uczeƒ taki jest w klasie odludkiem. Nie jest popularny i lubiany. W relacjach z rówieÊnikami cz´sto traktowany jak „popychad∏o” i atakowany. Nie protestuje przeciw temu, a ulegle
si´ temu poddaje. Chronicznie gn´bieni uczniowie pokazujà podobne symptomy do ofiary
chronicznej przemocy w rodzinie. Umys∏ takiego dziecka, pod wp∏ywem hormonalnych
zmian, staje si´ nietwórczy, perseweratywny (z „lepkoÊcià” myÊlenia, „powtarzalski”)
i majàcy trudnoÊci ze skupieniem si´. Koƒczy si´ to rozpaczliwà akceptacjà szykanowania, poniewa˝ ofiara ju˝ nie podejmuje twórczych Êrodków zaradczych. Tak wi´c poddawanie si´ (submisja) staje si´ sposobem ˝ycia.
Nauczyciele majà tendencj´ do roztaczania parasola ochronnego nad takim uczniem.
Jednak ze wzgl´du na swoje wycofanie i to, ˝e cz´sto nie zg∏asza on nauczycielom aktów
przemocy jakiej doznaje, bywa, ˝e zostaje zapominany. Zwraca wtedy uwag´ wy∏àcznie ze
wzgl´du na swoje ma∏e osiàgni´cia szkolne (co charakteryzuje wi´kszoÊç takich ofiar
uleg∏ych).
Uczeƒ, który wchodzi w rol´ uleg∏ej ofiary, jest cz´sto silnie dewaluowany przez w∏asnych
rodziców jako „s∏abeusz”, „nie ch∏opak, lecz baba”, „cienias” itp. Mo˝e byç te˝ zbyt ochraniany, przez co nie uczy si´ radzenia w trudnych sytuacjach interpersonalnych, takich jak
bycie krytykowanym czy atakowanym. Nierzadko zdarza si´ po∏àczenie tych dwóch podejÊç
ze strony rodziców, np. matka jest nadopiekuƒcza i nadmiernie kontrolujàca, a ojciec
dewaluujàcy i krytykujàcy. Psychoterapeuci stwierdzajà u wielu z tych dzieci doÊwiadczenie bycia fizycznie lub seksualnie wykorzystywanym.
Gdyby analizowaç relacj´ z obiektem tego typu ofiary (czyli wewn´trzny wzorzec relacji
rzutowany na kontakty rzeczywiste i w nich odtwarzany), to „ja” tego typu ofiary reprezentuje takie aspekty jak nieadekwatnoÊç, poczucie bycia s∏abszym, gorszym i brzydszym od
innych, kiepskim i ˝a∏osnym. Obiekt prze˝ywany jest jako zagra˝ajàcy, krytyczny, wynios∏y
i dominujàcy. „Ja” i obiekt ∏àczà w relacji emocje l´ku, strachu, smutku i pos´pnoÊci.
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