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Ludzkość musi wypracować skuteczną na wszystkie konflikty metodę, w której odrzuca się 
zemstę, agresję i odwet. Podstawą takiej metody jest miłość. 

Martin Luther King  

Agresja a wychowanie moralne 

Współczesny nauczyciel kształci, wychowuje i rozwija osobowość 
uczniów znajdujących się pod jego opieką. Powodzenie jego profesjonalnej 
działalności zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od programu 
edukacji, warunków zewnętrznych, w jakich przebiega praca wychowawcza, 
głównie jednak od niego samego. Niejednokrotnie, często nie uświadamia-
jąc sobie tego w pełni, staje się on modelem określonych zachowań, stale 
obserwowanym przez uczniów. Dlatego powinien być dla nich wzorem, z 
którego mogliby brać przykład. Aby spełnić ten postulat musi być on nie 
tylko specjalistą w dziedzinie, w której naucza, ale powinien także stać się 
dobrym obserwatorem zachowań i dążeń ucznia, być dla niego autorytetem 
i podporą w trudnych sytuacjach życia szkolnego. Autorytet określany jest 
jako relacja zaistniała pomiędzy dwiema stronami, gdzie jedna strona wystę-
puje w roli wskazującej kierunek postępowania drugiej1. Nauczyciel powi-
nien być dla swoich wychowanków przede wszystkim autorytetem moral-
nym. Może nim być tylko wówczas, gdy sam postępuje zgodnie z normami i 
zasadami moralnymi powszechnie obowiązującymi. Powinien być osobą, 
która budzi zaufanie, łatwo nawiązuje kontakty, jest wiarygodną, cierpliwą, 
życzliwą, opanowaną itp. Powinien także pamiętać, że autorytet nie jest 
równoznaczny z władzą. Nauczyciel powinien cieszyć się autorytetem po-
mimo posiadania władzy. Listę tych życzeniowych powinności i oczekiwań 
można poszerzać i ciągle pozostanie jakiś ich niedosyt.  

Istnieje jednak pewien obszar zachowań nauczycielskich, niechętnie 
penetrowany przez praktyków, który w sposób zasadniczy rzutuje na relację 
nauczyciel – uczeń i przejawianą postawę ucznia wobec nauczyciela, będącą 
swoistą repulsją. Zdarza się bowiem tak, że pewne niemoralne zachowania 
                                                   

1 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002. 
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nauczycieli (wynikające z właściwości charakterologicznych, bądź z braku 
zaangażowania, czasu, przerostu ambicji itp.) i ich autokratyczny styl wy-
chowania mogą być powodem agresji uczniów. Rozważanie agresji przeja-
wianej w szkole oraz podejmowanie jakichkolwiek przeciw działań w ode-
rwaniu od całokształtu poczynań w dziedzinie wychowania moralnego wy-
daje się być poważnym błędem. Szczególnie trudna sytuacja pojawia się 
wówczas, gdy mamy do czynienia z ewidentnym rozziewem pomiędzy pracą 
wychowawczą nauczycieli zorientowaną na przybliżenie wartości moralnych 
a ich niemoralnymi zachowaniami agresotwórczymi, tj. wywołującymi agre-
sję uczniów. 

Dość często termin wychowanie moralne bywa używany zamiennie z 
nazwami wychowania etycznego lub wychowania do wartości. Jednak zaw-
sze pod tymi terminami należy rozumieć działania mające na celu zapozna-
nie dzieci i młodzieży z normami, które określają ludzkie powinności, będą-
cymi zarazem odniesieniem do wyrażania swoich sądów, czy ocen moral-
nych. Wychowanie moralne w szczególności zabiega i wspiera rozwój mo-
ralny dzieci i młodzieży. Uczy wrażliwości moralnej i postępowania zgodne-
go z normami moralnymi. Zapoznaje z uniwersalnymi, ponadczasowymi 
wartościami. Pozwala uwewnętrznić sady, oceny i wartości moralne2. Jest 
ono szczególnie ważne w kształtowaniu osobowości młodego człowieka a 
ponadto staje się dziś pilną potrzebą, której niezaspokojenie grozi dalszym 
spadkiem zachowań i postaw moralnych ludzi, a tym samym brakiem szyb-
kiego wyjścia z istniejącego obecnie kryzysu moralnego. Czas wiec najwyż-
szy, aby problematyce moralnej poświęcić więcej niż dotychczas miejsca 
zarówno w teorii, jak i praktyce pedagogicznej3. W świetle i na gruncie wy-
chowania moralnego należy postrzegać agresję uczniów. Jawi się ona jako 
zjawisko coraz częściej obserwowane w życiu społecznym i w coraz więk-
szym stopniu zjawisko agresji zauważalne jest również w szkole. Dlatego 
nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego tworząc program 
wychowania i nauczania, powinien pamiętać, aby znalazł się w nim nie tylko 
temat agresji, jej profilaktyka, ale przede wszystkim przedsięwzięcia z zakre-
su wychowania moralnego. Wśród oddziaływań wychowawczych warto 
zwrócić uwagę na zabiegi zmierzające do likwidowania zachowań agresyw-
nych oraz przeciwdziałania ich powstawaniu i utrwalaniu się. Warto uświa-
domić sobie i innym jakich zachowań należy unikać, aby nie być źródłem 
agresji. System szkolny nastawiony jest dziś głównie na przekazywanie wie-
dzy i kształcenie określonych umiejętności, a wychowanie w szkole  reali-

                                                   

2 Tamże. 
3 Por. M.  Łobocki, Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne, Lublin 2004. 
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zowane jest głównie poprzez wzory reprezentowane przez nauczycieli4.  
Zachowania agresywne mogą być wywoływane nie tylko przez głośną mu-
zykę, nieodpowiednie programy telewizyjne, grupę rówieśniczą, ale także 
przez niekompetentnego nauczyciela. Tak więc warto prześledzić sytuacje 
życia szkolnego, w których nauczyciel staje się czynnikiem wywołującym 
agresję uczniów. 

Osoba nauczyciela w kontekście wybranych teorii zachowania agre-
sywnego  

Agresja jest zjawiskiem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi za-
równo w środkach masowego przekazu jak i w pracach naukowych. Staje się 
ona poważnym problemem społeczno-moralnym, który dotyka praktycznie 
każdą społeczność, co więcej, granica wieku osób wyrażających w swoim 
zachowaniu agresję obniża się. Istnieje wiele definicji określających istotę 
tego zjawiska. W słowniku języków obcych można przeczytać, że agresja to 
termin, który pochodzi od łac. słowa agressio – napaść i oznacza zachowa-
nie osoby, która dąży do wyładowania swojego niezadowolenia lub gniewu 
na innej osobie, osobach, bądź rzeczach5. Encyklopedia powszechna określa 
agresję jako skłonność do zachowań agresywnych, trudność w kontrolowa-
niu negatywnych popędów i impulsów skierowanym przeciwko innym lu-
dziom, sytuacjom czy poglądom6. Natomiast w encyklopedii pedagogicznej 
agresja definiowana jest jako takie zachowanie, w którym wyrządzenie szko-
dy (krzywdy, bólu straty materialnej i inne) leży w intencji zachowującego 
się7. W ujęciu psychologii agresja, to czynność intencjonalnie podejmowana 
przez ludzi (np.: specyficzne zachowanie się, aranżowanie określonej sytu-
acji itp.), stanowiące zagrożenie bądź powodujące szkody w fizycznym, psy-
chicznym i społecznym dobrostanie innych osób (tj. wywołujące ból, cier-
pienie, destrukcję, prowadzące do utraty cenionych wartości)8. W. Szewczuk 
przez agresję rozumie wszelkie działanie (fizyczne lub słowne), którego 
celem jest wyrządzenie jakiejś osobie (lub czemuś co ją zastępuje) krzywdy 
fizycznej lub psychicznej, rzeczywistej lub symbolicznej9. A. Frączek określa 
agresję jako szczególny rodzaj czynności realizowany przez ludzi: jest to 
czynność, która w jakimś momencie rozpoczyna się, jest przez coś urucha-
miana, tworzy określoną strukturę, pełni jakąś funkcję, czy też prowadzi do 
                                                   

4 K.Kmiecik-Baran, Młodzież i przemoc, Warszawa 2000, s.36-37. 
5 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s.12. 
6 J. Pieszczachowicz, Popularna encyklopedia powszechna, A-Bap, Kraków 2001, s.100. 
7 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 2003, s.39. 
8 Por. Podlasińska R., Próba zdefiniowania zjawiska agresji, „Lider”, 2001 nr 12. 
9 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s.8. 
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dającego się wyróżnić wyniku10. Nieco inaczej agresje definiuje D. Wójcik, 
który określa ją jako zachowanie człowieka mające na celu wyrządzenie 
szkody innej osobie lub instytucji, wyrażane w formie ataku fizycznego lub 
słownego, bezpośredniego lub pośredniego oraz w formie reakcji negatywi-
stycznej11. Obok pojęcia agresja w literaturze spotkać można termin po-
krewny – zachowanie agresywne. T. Tomaszewski określa zachowanie agre-
sywne jako skierowane przeciw komuś lub czemuś, przeciw przedmiotom 
lub osobom zewnętrznym, np. przeciw samej przeszkodzie lub osobie bę-
dącej sprawcą trudności albo też przeciw sobie samemu12. Z. Skorny nato-
miast stwierdza, że zachowanie agresywne skierowane przeciwko komuś lub 
czemuś przyjmuje formę ataku, pobicia, znieważenia, poniżenia czyjejś god-
ności osobistej. Zachowanie takie wyrządza określone szkody materiale lub 
moralne13. R. Stach uważa, że zachowaniami agresywnymi można nazwać 
czynności, których celem jest spowodowanie innej osobie czy osobom cier-
pienia fizycznego lub psychicznego, a także spowodowanie szkody lub stra-
ty cenionych przez nie wartości14. 

Można zauważyć pewne mniej lub bardziej widoczne różnice pomię-
dzy wszystkimi wyżej przytoczonymi definicjami agresji czy zachowania 
agresywnego. Warte podkreślenia jest to, że agresja wyraża się w formie 
czynności: fizycznych, werbalnych, bądź symbolicznych. Czynność staje się 
zasadniczym elementem agresji. Tam gdzie nie ma czynności, nie ma mowy 
o agresji i analogicznie - nie ma agresji bez jakichkolwiek czynności. Najczę-
ściej agresja przyjmuje postać bójek, szantażu, zastraszania kogoś, czy nie-
sprawiedliwego traktowania kogoś. Kolejną rzeczą, którą należałoby zaak-
centować jest fakt, iż w zjawisku agresji mamy do czynienia zarówno z 
podmiotem jak i przedmiotem agresji. Podmiot, jest sprawcą czynności 
agresywnej, przeżywa agresję jako złość, gniew, niezadowolenie, frustrację. 
Natomiast przedmiot agresji – ofiara, odczuwa najczęściej ból, cierpienie, 
szkodę czy stratę. Należy także podkreślić, że zachowanie agresywne jest 
intencjonalne, uświadomione, organizowane w celu wyrządzenia szkody 
osobie czy grupie osób. Jest ono umyślnym działaniem na szkodę jednostki 
i nie można go społecznie usprawiedliwić. Najważniejsze jest jednak to, że 
czyn agresywny może być oceniany z punktu widzenia moralnego. Więk-

                                                   

10 A. Frączek, Mechanizmy regulacyjne czynności agresywnych w: I. Kurcz., J. Reykowski (red.), 
Studia nad teorią czynności ludzkich, Warszawa 1975, s.38.  
11 D. Wójcik, Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej, 
Warszawa 1977, s.6. 
12 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, s.140. 
13 Z. Skorny, Mechanizmy regulacyjne ludzkiego zachowania, Warszawa 1989, s.187-188. 
14 R. Stach, Zachowania agresywne, Kraków 1989, s.15.  
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szość tych czynów jest objęta zakazami natury moralnej, a często także pra-
wej. Czyn taki może być rozpatrywany ze strony motywów, skutków i celów 
zachowania agresywnego. Ze zdecydowanie silniejszą dezaprobatą spotykają 
się czyny brutalne, które przynoszą innym dotkliwe cierpienie.  

Tak jak nie ma jednej definicji wyjaśniającej pojęcie agresji, tak nie ma 
jednej teorii dotyczącej genezy agresji. Niektóre teorie mówią o wrodzonych 
popędach, inne podkreślają znaczenie frustracji biorąc pod uwagę czynniki 
środowiskowe. Pierwsza grupa teorii traktuje agresję jako instynkt. Jej 
przedstawiciele przyjmują, że powstała ona na drodze ewolucji i jest ko-
nieczna do utrzymania gatunku. Tak rozumiana agresja, jest agresją 
wrodzoną, człowiek rodzi się z tzw. instynktem walki15. Według W. 
McDougalla, instynkt walki jest jednym z najważniejszych instynktów z nim 
wiąże się uczucie gniewu, stanowiące impuls dla różnych zachowań agre-
sywnych. Jedną z najbardziej znanych teorii, uznającą że zachowaniem ludzi 
rządzą instynkty jest teoria Z. Freuda, który początkowo uważał, że agresja 
jest jednym z objawów popędu seksualnego. Następnie doszedł do wni-
osku, że przyczyną agresji jest frustracja będąca efektem konfliktów. Osta-
tecznie doszedł do wniosku, że zasadniczym składnikiem natury człowieka, 
który decyduje o jego zachowaniu są dwa podstawowe instynkty. Pierwszym 
z nich jest instynkt życia i miłości16. Za jego sprawą człowiek zdobywa 
pożywienie, dba o swoje bezpieczeństwo i powołuje do życia potomstwo. 
Drugi z nich, to instynkt śmierci, będący źródłem tendencji do samouni-
cestwienia się. Instynkty te, są źródłem sprzecznych tendencji i dążeń, a 
jednym ze skutków owych sprzeczności jest właśnie agresja. Instynkt 
śmierci zwalczany jest przez instynkt życia. W rezultacie tego konfliktu 
popędy destruktywne skierowane wcześniej na własną osobę przesuwają się 
na inne osoby znajdujące się w otoczeniu17. Konflikty ludzki są nieunik-
nione, ponieważ powstają pod wpływem wrodzonych instynktów. Jedynie 
strach przed karą czy użyciem siły mogą stać się czynnikiem hamującym 
przejawy agresji. Instynkt agresji jest wrodzony i niezmienny, zaś zachowa-
nia agresywne wzbudzane przez instynkt są podatne na wpływy zewnętrzne 
i dlatego mogą być modyfikowane przez wychowanie18. W świetle zaryso-
wanych teorii podłożem zachowań agresywnych w przypadku osoby nauc-
zyciela i jego zachowań wobec ucznia może być instynkt samozacho-
wawczy. Nauczyciel obawiając się utraty prestiżu, ośmieszenia, ujawnienia 
swojej niewiedzy czy innej deprymującej sytuacji przyjmie rolę agresora. 

                                                   

15 J. Danielewska, Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, Warszawa 2002, s.11-13. 
16 R. Stach, j.w., s.17. 
17 J. Danielewska, j.w. s.11-13. 
18 Tamże, s.13. 
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Reprezentantem kolejnej teorii jest K. Lorenz, który agresję wiąże z 
ewolucją. Jego zdaniem agresja jest czynnikiem, dzięki któremu zachodzi 
ewolucja. Agresja także podlega ciągłym zmianom ewolucyjnym. Twórca tej 
teorii twierdzi, że nie istnieje agresja, która prowadzi do wzajemnego nisz-
czenia się osobników tego samego gatunku. Zjawiska zabijania jednych ludzi 
przez drugich w warunkach wojny lub pokoju Lorenz traktuje jako przejaw 
szczególnej patologii19.  Agresja powoduje dobór naturalny, za jej sprawą 
tworzą się także więzy przyjaźni pozwalające na wspólny atak lub obronę. 
Przyjaźń także staje się swoistego rodzaju hamulcem zachowań agresywnych 
skierowanych przeciwko osobnikom tego samego gatunku. Zdaniem K. 
Lorenza w dzisiejszych czasach o wiele bardziej widoczna jest agresja pato-
logiczna, będąca najczęściej wynikiem nienadążania popędu agresji za prze-
mianami w nauce, technice czy kulturze. Spiętrzona agresja musi zostać 
rozładowana20, albo w postaci walki między osobnikami, nie powiązanymi 
więzami przyjaźni, albo w formie zrytualizowanej (rywalizacja sportowa, 
naukowa itp.) lub poprzez przeniesienie jej na inne przedmioty. Człowiek 
jest w stanie świadomie regulować swój popęd agresji, jeżeli tylko rozumie 
mechanizm jego działania. Według K. Lorenza duże znaczenie w procesie 
regulowania popędu agresji ma poczucie odpowiedzialności właściwe czło-
wiekowi. 

Poddając analizie przedstawione powyżej teorie agresji można zauwa-
żyć, że ich zwolennicy dostrzegali zmienność w zachowaniu istot żywych, 
starali się nawet znaleźć dla niej uzasadnienie, jednak nie uznali zjawiska 
agresji za całkowicie szkodliwe społecznie21. Agresję nauczyciela w kontek-
ście tej teorii można tłumaczyć jako dążenie do rozładowania popędu w 
sposób możliwie bezpieczny dla agresora, bo niekontrolowany społecznie 
lub kontrolowany w niewielkim stopniu.   

Dużą popularność zdobyła grupa teorii, które traktują agresję jako re-
akcje na frustrację. Powstawanie i utrwalanie się agresji w wyniku frustracji 
można wyjaśnić w oparciu o podstawowe twierdzenia dotyczące zmian w 
zachowaniu się osobnika spowodowanych uprzednim doświadczeniem. 
Osiągnięcie celu staje się nagrodą, która wystarcza do utrwalenia danego 
sposobu zachowania. Zachowania, które nie prowadzą do realizacji celu są 
karane. J. Dollard i jego współpracownicy z Yale (N.E. Miller, W. Doob, 

                                                   

19 Tamże, s.13-14. 
20 Z. Skorny, Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, Warszawa 1968, s.29-30. 
21 J. Danielewska, j.w., s.14-15. 
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O.H. Mowrer, R.R. Sears) uważają, że frustracja powstaje wówczas, gdy 
człowiek w trakcie realizacji celu natrafia na przeszkodę, która udaremnia 
realizację danego celu. Rezultatem frustracji w każdym przypadku jest agre-
sja. Dlatego zawsze można być pewnym istnienia frustracji u człowieka, 
który ujawnia zachowania agresywne. Agresja jest tutaj zachowaniem mają-
cym na celu uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu bądź osoby na który 
zostaje ona skierowana. Zachowanie człowieka zawsze zmierza do osiągnię-
cia jakiegoś celu, jednak w trakcie jego realizacji mogą pojawić się pewne 
przeszkody uniemożliwiające jego osiągnięcie. Wtedy to sytuacja frustracyj-
na powstaje w wyniku kolizji dwóch czynników: dążenia człowieka do wy-
konania pewnej czynności oraz istnienia przeszkody uniemożliwiającej jej 
wykonanie. Skutkiem sytuacji frustracyjnej jest napięcie emocjonalne, które 
staje się pobudką do agresji. Funkcję zachowania agresywnego stanowi roz-
ładowanie owego napięcia. I choć w ten sposób zamierzony cel nie zostaje 
osiągnięty, to przynajmniej przykre napięcie emocjonalne zostaje złagodzo-
ne22. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej wybranych teorii agresji i za-
chowania agresywnego interesujące nas zjawisko nie ma jednej genezy i pro-
stego wyjaśnienia. Wręcz przeciwnie jest na tyle skomplikowane, że w każ-
dym konkretnym przypadku występowania wymaga indywidualnej diagnozy 
i wyjaśnień odwołujących się do różnych teorii i wyboru z pośród nich ta-
kich, których zastosowanie w praktyce może przynieść najlepsze efekty. W 
konkluzji warto jednak zauważyć, że agresja jako zjawisko społeczne wystę-
pujące w instytucjach edukacyjnych może być uwarunkowana: a/ biologicz-
nie jako instynkt, b/ osobowościowo jako cecha charakteru, c/ kulturowo 
jako wzór zachowania, c/ środowiskowo jako funkcjonujący standard za-
chowań. Wiedza w tym zakresie pomaga nie tylko w diagnozie pedagogicz-
nej ale także tworzy teoretyczną podstawę dla działań profilaktycznych i 
terapeutycznych. 

 Rodzaje agresji i jej przejawy w szkole 

W oparciu o literaturę przedmiotu można sformułować kryterium 
podziału agresji i wyróżnić jej rodzaje:   
− ze względu na jej kierunek: skierowana na innych ludzi, zwierzęta  lub 

samego siebie; skierowana na przedmioty martwe;     
− ze względu na podmiot agresji: agresja indywidualna i grupowa;  

                                                   

22 T. Pilch, j.w.,  s.43. 
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− ze względu na formy agresji: bezpośrednia, pośrednia, przemieszczona, 
czynna, bierna, słowna, fizyczna, jawna i ukryta; 

− ze względu na sposób realizacji: behawioralna, wyobrażeniowa, symbo-
liczna, tematyczna;  

− ze względu na mechanizm regulacji agresji:  agresja reaktywno – emoc-
jonalna,  agresja uruchamiana przez wewnętrzną potrzebę sprawiania 
bólu i cierpienia, agresja jako narzędzie realizacji życiowych celów jed-
nostki; 

− ze względu na warunki zewnętrzne: impulsywna, instrumentalna, fru-
stracyjna, wyuczona, agresja wywołana zachowaniem bądź wypowied-
ziami innych osób, agresja wywołana niepowodzeniami we własnym 
działaniu; 

− ze względu na cel: zamierzona i niezamierzona23.  
Badacze zjawiska agresji wyróżniają wiele jej typów i kryteriów klasy-

fikacji najczęściej wskazują na: 
− formę w jakiej zachowanie jest manifestowane; 
− przedmiot,  na który agresja została skierowana;  
− motyw wywołujący zachowanie24. 

Ze względu na sposób manifestowania możemy wyróżnić agresję 
jawną, w której skład wchodzą: 
− agresja fizyczna – polegająca na bezpośrednim ataku, napaści fizycznej 

mającej na celu zadanie komuś bólu lub uszkodzenie ciała. Najczęściej 
jest to szarpanie, wyrywanie przedmiotów innym, ciągniecie za włosy, 
uszy, szczypanie, plucie, gryzienie, duszenie, kopanie, podstawianie nogi, 
a także zachowania destrukcyjne – psucie, tłuczenie, darcie itp.; 

− agresja słowna – przejawiająca się w formie przykrych, szkodliwych dla 
przedmiotu; 

− agresji opinii i sformułowań (krytykowanie, wyzywanie, wykpiwanie), 
grożenie, poniżanie25; 

− agresja symboliczna – skierowana na przedmioty będące dla agresora 
symbolem danej osoby bądź instytucji, w odniesieniu do której chciałby 
on przejawiać agresję, lecz z rozmaitych przyczyn nie może tego zrobić; 

− agresja spontaniczna – J. Reykowski rozważa dwa mechanizmy powsta-
wania tego rodzaju agresji: mechanizm zwiany z zapotrzebowaniem na 

                                                   

23 Por. Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., Tom I, Warszawa 2003, s.42. 
24 R. Podlasińska, j.w., s.6. 
25 J. Lipińska, Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania, „Nowa Szkoła” 2000 
nr 1. 
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stymulację i mechanizm związany z zachowaniem równowagi w struktu-
rze „ja”. Pierwszy z nich ma podłoże w strukturach emocjonalnych, 
drugi w poznawczych. 

− oraz niezależnie od agresji jawnej - agresję ukrytą zwaną także wyobra-
żeniową, występującą w postaci marzeń o zemście, poniżeniu jednostki 
lub zniszczeniu jej własności. Agresja ukryta jest trudna do zaobserwo-
wania i można się domyślać jej istnienia jedynie na podstawie wypowie-
dzi czy reakcji mimicznych. 

Natomiast ze względu na przedmiot agresji możemy wyróżnić: 
− agresję skierowaną na innych ludzi; 
− agresję skierowaną na zwierzęta lub rośliny; 
− autoagresję. 

Przyczyny zachowań agresywnych mogą być bardzo zróżnicowane. 
Obejmują one zarówno czynniki wrodzone, osobowościowe, jak i te, które 
tkwią w: rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy 
środkach masowego przekazu. Pierwszym, bardzo ważnym etapem na dro-
dze do podjęcia działań wychowawczych jak i profilaktyki tych zachowań 
jest rozpoznanie czynników, wywołujących agresję u dzieci i młodzieży26. 
Przyczyn powstawania agresji w szkole może być bardzo wiele i trudno 
wymieniając je, którejś istotnej nie pominąć. Postaram się wymienić przy-
czyny najczęściej wymieniane w literaturze: 
− brak osobowego, podmiotowego podejścia do uczniów; 
− ucieczka od właściwych działań wychowawczych szkoły;  
− zaburzona komunikacja interpersonalna (uczeń – nauczyciel – rodzic); 
− brak akceptacji dla właściwych norm zachowania uczniów; 
− niedocenianie mechanizmu naśladownictwa jako sposobu uczenia się; 
− zemsta za zbyt niskie oceny, poczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwość; 
− właściwości rozwojowe wieku szkolnego27 . 

Mówiąc o agresji nie można pominąć jej uwarunkowań rozwojowych. 
Istotą rozwoju człowieka jest szereg uporządkowanych, progresywnych 
zmian, które prowadzą do dojrzałości. Podstawowymi czynnikami rozwoju 
psychicznego są dojrzewanie i uczenie się. Mianem dojrzałego możemy 
nazwać człowieka, który osiągnął określony poziom rozwoju w zakresie 
procesów poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Od osób dojrzałych 
wymaga się: samokontroli i opanowania uczuć (m.in. takich jak wybuchy 

                                                   

26 D. Omyła, Agresja w szkole, „Wychowawca” 2003 nr 3. 
27 D. Omyła, j.w, s.22; K.  Kmiecik Baran, j.w., s. 95. 
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gniewu, rozpaczy). Dojrzałość w sferze uczuć przejawia się empatią w sto-
sunku do bliźnich, a także swobodą w wyrażaniu własnych uczuć. Dojrze-
wanie, to etap, od którego młody człowiek może podjąć odpowiedzialność 
za swój rozwój i świadomie nim kierować. Bardzo ważna na tym etapie jest 
samoświadomość. Akceptacja siebie pomaga uwierzyć w to, że warto się 
rozwijać poprzez zmianę sposobu zachowania i celów życiowych. Naukow-
cy zajmujący się problematyką agresji, zbadali potrzeby, dążenia, a także 
zainteresowania dorastających i stwierdzili, że są one wynikiem współdzia-
łania wszystkich mechanizmów regulacji. Współzależność mechanizmów 
emocjonalnych i poznawczych zaznacza się głównie w działaniu struktury 
regulacyjnej związanej z pojęciem „własnego ja”. Ogólna samoocena decy-
duje o tym jak człowiek zachowuje się w sytuacjach nowych i trudnych. W 
ostatnim czasie wśród badaczy wzrosło zainteresowanie  rolą struktury „ja” 
w wyjaśnianiu mechanizmów agresji. Stwierdzono, że brak stabilności i 
zwartości tej struktury może prowadzić do zachowań agresywnych. Im 
częstszy brak stabilności owej struktury, tym bardziej struktura  „ja” stanowi 
źródło konfliktów, będących podstawowym źródłem trwałego stanu fru-
stracji. Bardzo wysoka jak i bardzo niska samoocena, wiąże się z większym 
natężeniem agresji. Kształtowanie się obrazu „samego siebie” odbywa się 
głównie pod wpływem społeczeństwa i doświadczeń życiowych. Ogromne 
znaczenie mają tu opinie i oceny dorosłych i rówieśników (pochwały i na-
gany, aprobaty i dezaprobaty, sukcesy i niepowodzenia), jak również po-
równywanie siebie z innymi. Pod wpływem różnych czynników obraz sa-
mego siebie  zmienia się. Należy podkreślić że negatywny obraz samego 
siebie może wywoływać lęk i różne objawy nieprzystosowania. Dążenie do 
umocnienia poczucia własnej wartości przybiera formę potrzeby akceptacji 
społecznej, uznania przez grupę. Niezaspokojenie tej potrzeby może pro-
wadzić do obniżenia odporności w sytuacji zagrożenia. Bardzo ważnym 
czynnikiem warunkującym samokontrolę jest równowaga struktur poznaw-
czych, równowaga pomiędzy „ja” rzeczywistym a „ja” idealnym28. Tak, jak 
różne są przejawy agresji, tak różne mogą być jej motywy. U dziewcząt czę-
sto występuje motyw zazdrości oraz zemsty, u chłopców natomiast chęć 
podporządkowania sobie innych, stworzenie wizerunku siebie jako osoby z 
którą należy się liczyć.  

Fundamentalną sprawą w walce z agresją jest sprawa wyznaczenia 
norm i zasad współżycia. Każda szkoła posiada swój regulamin, normy, 
zasady oraz konsekwencje związane z ich łamaniem. Uczniowie powinni 
być zapoznawaniu z tymi zasadami, co więcej powinni doskonale zdawać 

                                                   

28 L. Bożek, Agresja – aspekty psychologiczne, „Wychowawca” 2003 nr 3. 
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sobie sprawę z tego jakie konsekwencje grożą, gdy zasady te zostaną złama-
ne. Wiele szkół doskonale radzi sobie z jasnym określeniem norm i ich re-
spektowaniem. Zdarzają się jednak szkoły, które mają trudności w precyzo-
waniu konsekwencji lub dbaniu o ich respektowanie. Praktyka uczy, że prio-
rytetową rzeczą w radzeniu sobie z agresją w szkole jest stworzenie jasnego i 
przewidywalnego dla uczniów środowiska wychowawczego, w którym 
uczniowie będą mieli jasno określone normy, zasady oraz konsekwencje 
wynikające z ich nieprzestrzegania. Bardzo ważne jest także respektowanie 
tych konsekwencji w przypadku, gdy norma zostanie złamana. Dlatego 
opłaca się zainwestować czas w tworzenie programu wychowawczego, do 
którego można byłoby odnieść się w praktyce29. 

Równie ważne dla radzenia sobie z agresją jest budowanie więzi. 
Anonimowość sprzyja agresji, kontakt personalny natomiast zmniejsza czę-
stotliwość zachowań agresywnych. Dlatego warto budować więzi w szkole 
na różnych płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną w pracy wychowawczej 
jest pomaganie uczniom w budowaniu lepszych relacji z innymi osobami.
 Nauczyciel powinien zadbać o lepszą integrację klasy, może przy tej 
okazji skorzystać np. z programu SAPER. Program ten proponuje zapobie-
ganie agresji poprzez pogłębianie integracji w klasie i prowadzenie zajęć 
psychoedukacyjnych. Wychodzi on z założenia, że uczniowie, którzy lepiej 
się znają, łatwiej ze sobą współpracują i mają przez to mniej powodów do 
agresji.  W budowaniu więzi nauczyciel powinien na pierwszym miejscu sta-
wić relację uczeń – uczeń. 

Drugą, nie mniej ważną płaszczyzną w budowania relacji, pomocnej 
w radzeniu sobie z agresją, jest kontakt nauczyciel – uczeń. Bardzo często 
agresywne zachowania uczniów na forum klasy są sposobem walki o pozy-
cję w klasie. W takiej sytuacji uczeń nie chce z nauczycielem „przegrać”. 
Najlepszym sposobem na poradzenie sobie w takiej sytuacji jest przedsta-
wienie uczniowi normy, którą złamał, oraz wyegzekwowanie wynikających 
stąd konsekwencji. Ważne jest, aby odbyło się to bez obecności kolegów z 
klasy (poza kontekstem klasy). Zazwyczaj uczniowie w takim indywidual-
nym kontakcie są mniej wojowniczy i bardziej skłonni do normalnej roz-
mowy. Gdy uczeń jest szczególnie „trudny”, warto przygotować się do ta-
kiej rozmowy, np. zbierając informacje o jego pozytywach (od których bę-
dzie można zacząć rozmowę z uczniem). Nauczyciele w większości zgadzają 
się ze stwierdzeniem, że łatwiej radzić sobie z wychowankiem na lekcji ma-
jąc z nim nić osobistego kontaktu30. 

                                                   

29 R. Knez, Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej, „Wychowawca” 2003 nr 3. 
30 Tamże, s.10. 
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Czynniki wywołujące agresję ucznia zlokalizowane w osobie i zacho-
waniach nauczyciela  

Sytuacje trudne są w życiu człowieka czymś naturalnym i towarzyszą 
mu od wczesnego dzieciństwa. Sytuacja trudna to układ stosunków między 
człowiekiem i jego otoczeniem. Charakteryzuje się brakiem równoważenia 
między zadaniami a warunkami jego życia i aktywności oraz właściwościami 
jednostki. Można powiedzieć, że człowiek znajduje się w sytuacji trudnej, 
gdy musi zmierzyć się z zadaniami lub warunkami przewyższającymi nasze 
subiektywne możliwości. W życiu dorastających ludzi, sytuacje trudne czę-
sto zawierają element zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, realizacji dążeń, 
czy zaspokojenia potrzeb31.  

Jednym ze źródeł powstawania agresji u młodego człowieka jest szko-
ła (środowisko rówieśnicze, klasa szkolna, nauczyciel). Człowiek spędza w 
szkole wiele lat swojego życia, obok środowiska rodzinnego, i to właśnie w 
szkole kształtuje się osobowość młodego człowieka nie tylko w sferze inte-
lektualnej. Często szkoła staje się źródłem wielu negatywnych przeżyć i 
emocji. W szkole uczeń może doświadczyć agresji i przemocy, które wciąż 
są zjawiskiem powszechnie występującym w tym środowisku i stanowią 
aktualny problem wychowawczy32. 

Częstym źródłem agresji w szkole są sytuacje trudne, związane ze 
sprawdzaniem wiadomości i umiejętności (odpytywanie, sprawdzanie zada-
nia domowego, kartkówki, klasówki, testy egzaminacyjne) ucznia przez na-
uczyciela, ocenami niedostatecznymi, a także promocją do następnej klasy. 
Sytuacja trudna pobudza młodego człowieka do ukierunkowanych starań na 
rzecz odzyskiwania równowagi pomiędzy wymaganiami, a możliwościami 
działań. Jeżeli młody człowiek nie potrafi sobie poradzić z sytuacją, w której 
się znalazł, a ponadto nie ma osoby, która mogłaby mu w tej sytuacji po-
móc, to często ucieka on w agresję33. Dzieje się tak również, gdy uczeń 
przeżywa brak poczucia bezpieczeństwa, nie może zdobyć uznania, odnieść 
sukcesu, nie odczuwa przyjaznych kontaktów z rówieśnikami i nauczycie-
lem. Tego typu sytuacje mogą być przyczyną pojawienia się zachowania 
agresywnego. Zjawisko agresji zależne jest ponadto od wielkości szkoły. Im 
większa szkoła, tym większe prawdopodobieństwo występowania przemocy 
i agresji. Zależność ta wynika stąd, że duża szkoła to często występująca w 
niej anonimowość i zatłoczenie. Czynniki te są elementami wzrostu wskaź-
nika agresji w szkole (małej szkole łatwiejsza jest wzajemna identyfikacja 

                                                   

31 D. Borecka – Biernat, Uczeń w potrzasku, „Psychologia w Szkole” 2009 nr 1. 
32 M. Krawczonek, Zjawisko przemocy szkolnej, „Dyrektor Szkoły” 2004 nr 4. 
33 M. Krawczonek, Agresja w szkole, „Dyrektor Szkoły” 2006 nr 5. 
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uczniów). Większość aktów agresji dokonuje się właśnie na zatłoczonych 
schodach, korytarzach, holach, w barkach szkolnych, mniej zaś w klasie 
szkolnej34. Uczeń działający anonimowo, w dużej grupie wykazuje większą 
skłonność do agresywnego zachowania, niż gdy zdaje sobie sprawę z tego, 
że łatwe jest określenie sprawcy agresywnych czynów35. 

Dorastająca młodzież radzi sobie w trudnych sytuacjach społecznych 
na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest agresja, przybierająca formę 
inicjowanego ataku fizycznego lub werbalnego, skierowanego przeciwko 
konkretnym osobom, wyrządzającego szkodę w fizycznym, psychicznym i 
społecznym dobrostanie innych osób ( wywołujące ból, cierpienie itp.). 
Agresja będąca jedną ze strategii obrony nie służy rozwiązaniu czy przezwy-
ciężeniu sytuacji trudnej. Pozwala jedynie obniżyć przykre napięcie emocjo-
nalne36.  Szkolną sytuacją, która charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 
agresji jest przerwa międzylekcyjna. W trakcie przerwy w szatni, toalecie na 
korytarzu podejmowane są zachowania agresywne. Można dostrzec zarów-
no agresje fizyczna jak i słowną37. Dużo w tym względzie może uczynić 
nauczyciel dobrze wyposażony w wiedzę pedagogiczną, kierujący się szczerą 
motywacją wspomagania rozwoju swoich uczniów, stwarzający warunki 
poczucia bezpieczeństwa, ciepła, szacunku, uznania i zrozumienia. Niestety 
w wielu szkołach nauczyciel nadal jest osobą, która swoimi działaniami 
prowadzi uczniów do bezsilności, rezygnacji, a nawet mniej lub bardziej 
manifestowanej agresji38. Mimo daleko idących przemian programowych i 
edukacyjnych nadal możemy spotkać się z przedmiotowym traktowaniem 
ucznia w szkole. Widoczne jest psychiczne znęcanie się oraz etykietowanie 
uczniów, co prowadzi do uczucia gniewu, frustracji a w konsekwencji agre-
sji, która może być ukierunkowana zarówno na uczniów, jak i nauczycieli. 
Za źródło silnego stresu dorastająca młodzież uznaje konflikty z nauczycie-
lami. Wiele kontrowersji budzą: zaniżane przez nauczycieli oceny, niedoce-
nianie wysiłku uczniów, niezauważanie poprawy, faworyzowanie ulubień-
ców, stawienie ocen niedostatecznych nie za mierne wyniki w nauce, ale za 
inne wykroczenia. Innym czynnikiem wywołującym konflikty jest nietak-
towne zachowanie nauczycieli: kpiny, wyzwiska, ośmieszanie, dewaloryzacja 
cech wyglądu i charakteru, wypraszanie z klasy, mówienie po nazwisku39. 
                                                   

34 L. Chylewska – Barakat., M. Barkat, Strategie redukcji agresji w szkole, „Edukacja i Dialog” 
2000 nr 5. 
35 B. Kubik, Agresja w szkole, „Życie Szkoły” 2001 nr 4. 
36 Tamże. 
37 Tamże. 
38 G. Miłkowska – Olejniczak, Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży, “Problemy 
Opiekuńczo Wychowawcze”  1999 nr 10. 
39 D. Borecka – Biernat, Uczeń w potrzasku, „Psychologia w Szkole” 2009 nr 1. 
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Agresję może budzić także władczy nacisk nauczyciela, zwiększanie przez 
niego rygoru, a także sztywność jego wymagań. 

Zdaniem niektórych teoretyków i badaczy szkoła jest jedynie miej-
scem demonstrowania przez uczniów agresji. Jej źródeł natomiast upatrują 
oni poza szkołą. Uznają agresywne zachowania uczniów w szkole za rezul-
tat przemocy w rodzinie, naśladowanie agresywnych zachowań lansowanych 
w mediach, lub jako formę odreagowania zagrożeń i braku bezpieczeństwa 
w życiu publicznym40. Wydaje się jednak, i to jest podstawowa teza tej pracy, 
że szkoła, a w niej osoba nauczyciela i jego stosunki interpersonalne z 
uczniem stanowią szczególnie silne źródło zachowań agresywnych uczniów. 

 
Nietakt nauczyciela 

 
Pojęcie takt wywodzi się od łacińskiego tactus i oznacza miarę mu-

zyczną, występującą w tańcu, utworach ściśle muzycznych, a także w budo-
wie wiersza antycznego41. Takt w sensie ogólnym oznacza poszanowanie 
sfery głęboko osobistych uczuć i spraw człowieka, jego poczucia własnej 
wartości i godności. W pedagogice pojęcie taktu pedagogicznego pojawiło 
się po raz pierwszy w poglądach J. F. Herbarta w 1802 r.. Na początku XX 
wieku wraz z odrzuceniem poglądów herbartystów przez reformy edukacyj-
ne pojęcie to zostało również odrzucone. Ponownie pojawiło się w latach 
trzydziestych, lecz dopiero po drugiej wojnie światowej zdecydowanie wzro-
sło jego zastosowanie. Współcześnie, aby oddać możliwie dokładnie zna-
czenie taktu pedagogicznego należy odwołać się do kilku stwierdzeń, które 
najlepiej obrazują jego przejawy w praktyce pedagogicznej42. 

C. Hendryk w książce „O takcie pedagogicznym nauczycieli akade-
mickich i orientacji podmiotowej studentów” pisze, że takt pedagogiczny 
wyraża się w: 
1) poszanowaniu godności osobistej, prywatności i uczuć wychowanków; 
2) umiejętności unikania zbędnych konfliktów oraz rozwiązywania już 

powstałych; 
3) podmiotowym stosunku do uczniów i odpowiednim dystansie wycho-

wawczym; 
4) wyrozumiałości nauczyciela względem uczniów43.  

                                                   

40 G. Miłkowska – Olejniczak, j.w.,  s.34-35.  
41 Z. Mysłakowski, Pisma wybrane, Warszawa 1971, s.190. 
42C. Hendryk, O takcie pedagogicznym nauczycieli akademickich i orientacji podmiotowej studentów, 
Szczecin 2000, s.7-8. 
43 Tamże, s.8-11. 
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Taktowność jest związana z wrażliwością i intelektualnym panowa-
niem nad sobą. Niestety nie o każdym nauczycielu możemy powiedzieć, że 
jest człowiekiem taktownym. Możemy spotkać nauczycieli, impulsywnych, 
emocjonalnie niepanujących nad sobą, którzy są bardziej podatni na przeja-
wianie zachowań nietaktownych wobec ucznia. Nietakt (brak taktu) dezor-
ganizuje współżycie, rani partnera, powoduje jego zamykanie się w postawie 
obronnej, a także urazy przechodzące niekiedy w trwałe kompleksy. Nietak-
tem jest wszystko, co poniża godność człowieka44.  

Nie możemy określić taktownym nauczyciela, który nie przejawia sza-
cunku dla godności i uczuć wychowanka, który nie respektuje prywatności 
ucznia, który szydzi i naśmiewa się z ucznia. Nauczyciel powinien w swoim 
wychowanku widzieć nie tylko obiekt oddziaływań wychowawczych, ale 
przede wszystkim człowieka mającego określone potrzeby i dążenia. Bardzo 
ważna jest forma i ton krytyki ucznia, a także ostrożność, aby nie została 
przekroczona granica, za którą jest już brak szacunku do jego osoby45. 

Wiadome jest, że kontakty nauczyciela z uczniami cechuje specyficzne 
napięcie, które wynika z odmienności roli nauczyciela i ucznia. Nauczyciel 
musi być w swym postępowaniu bardzo ostrożny, w przeciwnym razie mo-
że stać się nietaktowny. Dzieje się tak, gdy nauczyciel nie potrafi (w pew-
nych sytuacjach) być delikatny, gdy jest niesprawiedliwy i nie potrafi po-
przez umiejętne wykorzystanie swego poczucia humoru załagodzić sytuację, 
która może doprowadzić do konfliktu. Nauczyciel powinien pamiętać, że 
takt pedagogiczny powinien umożliwić konstruktywne rozwiązywanie kon-
fliktów, bez krytyki i walki46. 

Jak już wcześniej wspomniałam, takt pedagogiczny wyraża się w 
podmiotowym stosunku do uczniów i odpowiednim dystansie wychowaw-
czym. Polega on na docenianiu dorastającej osobowości oraz respektowaniu 
jej osobliwości fizycznych, duchowych i charakteru. Taktowni nauczyciele 
potrafią zauważyć indywidualność każdego ucznia, wyczuwają jego zdolno-
ści twórcze, docierają do zainteresowań wychowanka. W tak rozumianej 
relacji mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi podmiotami (podmiot 
wychowujący i podmiot wychowywany), o różnych kompetencjach. To zaś 
stwarza pewien dystans wychowawczy, który umożliwia nauczycielowi 
ochronę samego siebie. Jednak dystansowanie się nauczyciela, unikającego 
zaangażowania w daną sytuację w celu ochrony samego siebie (np. przed 
utratą autorytetu) jest zachowaniem egoistycznym i nie powinno mieć miej-

                                                   

44 Z. Mysłakowski, j.w., s.190-191. 
45 C. Hendryk, j.w., s.7-8. 
46 Tamże. 
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sca w wychowaniu47. Nauczyciel odznaczający się taktem pedagogicznym z 
pewnością powinien być wyrozumiały, lecz nie pobłażliwy. W pedagogicz-
nym rozumieniu wyrozumiałość musi być uzasadniona względami wycho-
wawczymi. Wyrozumiałość pedagogiczna musi wypływać z szacunku dla 
osoby ucznia. 

Takt pedagogiczny nie jest działaniem wyznaczonym rutyną czy prze-
pisem gotowych formuł, lecz działaniem podjętym w zależności od charak-
teru i znaczenia uczynku, z uwzględnieniem okoliczności, które go spowo-
dowały oraz indywidualnych cech ucznia. 

 
 Manipulacja osobą ucznia 

Manipulacja jest metodą wywierania wpływu. W literaturze przedmio-
tu jest ona charakteryzowana jako działanie: 
− podstępne; 
− wykorzystujące przewagę taktyczną; 
− podejmowane intencjonalnie (w imię celów wyznaczonych przez mani-

pulatora); 
− uprzedmiotawiające osobę poddawaną oddziaływaniom manipulacyj-

nym; 
− o ukrytym celu rzeczywistym i mechanizmach działania; 
− wywołujące i/lub podtrzymujące fałszywą świadomość adresata działań;  
− wywołujące trwałą, lub czasową utratę do kierowania się własnymi za-

miarami, wiedzą i racjonalnością48. 
Każda z wyżej wymienionych cech działania manipulacyjnego jest wy-

starczającym warunkiem kwalifikacji danego działania jako podpadającego w 
zakres pojęcia manipulacja. Jednak żadna z tych cech sama w sobie nie wy-
czerpuje istoty tego zjawiska. Bowiem każda z własności stanowi odrębny 
warunek do tego, aby dane działanie charakteryzujące się którąś z wymie-
nionych cech nazwać manipulacją.  

W działalności wychowawczej, a więc w sferze, w której kształtują się 
orientacje życiowe uczniów, ich osobisty pogląd na świat i postawy aksjo-
normatywne – sięganie po niegodziwe, z góry obmyślone środki, a zwłasz-
cza stosowanie ich z ukrycia (bez wiedzy i zgody ucznia), zawsze grozi ma-
nipulacją, uprzedmiotowieniem i zniewoleniem tych, którym nauczyciel ma 

                                                   

47 Tamże. 
48 A. Wróbel Wychowanie a manipulacja, Kraków 2006, s.31. 
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pomagać w odnajdywaniu własnej tożsamości.49 Manipulacja jest więc kon-
trowersyjna etycznie. Ocenę etyczną komplikuje fakt, że manipulacja w wy-
chowaniu bywa motywowana dobrze pojętym dobrem wychowanka i celami 
prospołecznymi. Jednakże wyraźnie należy odróżniać manipulację osobą 
wychowanka (traktowanie obiektu zabiegów w sposób przedmiotowy, in-
strumentalny i nieetyczny), od manipulacji elementami sytuacji wychowaw-
czej ( aranżacja, organizacja, dobór i integracja). Wszelkie cele, metody czy 
środki, zanim nauczyciel posłuży się nimi, muszą zyskać akceptację prak-
tyczno-moralną. Aby móc po nie sięgać, nauczyciel musi uprzednio samo-
dzielnie je uprawomocnić. Musi, odwołując się do wiedzy praktyczno-
moralnej, opowiedzieć na pytania: Co zrobić, by cele, metody i środki nie 
stały się w moich rękach narzędziem manipulacji i zniewolenia drugiego 
człowieka?50 Działanie wychowawcze, jak z tego wynika, powinna poprze-
dzać i przenikać autorefleksja etyczna, która nadaje postępowaniu nauczy-
ciela-wychowawcy prawomocność moralną. 

 
Agresja nauczyciela 

 
Każde dziecko jest inne, ale każde chce zdobywać umiejętności, 

współpracować i ponosić odpowiedzialność za siebie i innych. Podstawą 
wychowania powinien być demokratyczny system wartości, zawarty w pra-
wach człowieka. Każdy człowiek ma przecież prawo do życia, nietykalności 
osobistej, prawo do prywatności, bezpłatnego wykształcenia, poszanowania 
wolności jednostki itp.51. 

Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie czują się bez-
piecznie. Niestety nie zawsze tak jest, zdarza się że uczniowie doświadczają 
zachowań agresywnych nie tylko ze strony swoich rówieśników, ale i od 
swoich nauczycieli. 

Z wielu różnych badań wynika, że stosunek nauczycieli do uczniów 
często opiera się na demonstrowaniu siły, przewagi, wywieraniu presji, wy-
twarzaniu atmosfery zagrożenia52. Najczęściej obserwowana jest agresja 
pośrednia, która przejawia się takimi zachowaniami jak:  krytykowanie, wy-
śmiewanie czy wyzywanie. W relacji nauczyciel – uczeń, gdy ofiarą agresji 
jest uczeń, zachowania agresywne nauczyciela najczęściej przyjmują postać: 
− wyrzucania ucznia za drzwi; 

                                                   

49 Por. R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski 
(red.)Pedagogika, podręcznik akademicki, Warszawa 2006, s. 303. 
50 Tamże, s. 302. 
51 K. Kmiecik - Baran j.w. s.35. 
52 W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998, s.478. 
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− użycia wobec ucznia obraźliwych słów; 
− straszenia ucznia; 
− szarpania za uszy53; 
− zwracania uwagi – ironicznie, poniżająco, ośmieszająco; 
− niesprawiedliwego traktowania i oceniania uczniów; 
− braku konsekwencji w postępowaniu nauczyciela54. 

Dorośli nie chcą przyznać się do tego, że krzywdzą dzieci. Szczególnie 
nie chcą się do tego przyznać nauczyciele, nie tylko ze wstydu, ale także z 
obawy o własną reputację i pozycję w środowisku. Zapobiegając zachowa-
niom agresywnym, których źródło zlokalizowane jest w osobie i zachowa-
niach nauczyciela należy akcentować w jego przygotowaniu do zawodu, aby 
jako pedagog występujący w roli nauczyciela, kierownika, instruktora czy 
wychowawcy był przede wszystkim człowiekiem wrażliwym na potrzeby 
opiekuńczo-wychowawcze dzieci i młodzieży55. 

Przemoc wobec ucznia 

Przemoc jest pojęciem, którego nie można zdefiniować w sposób 
jednoznaczny. Pojęcie to często utożsamiane jest z maltretowaniem, nad-
użyciem, krzywdzeniem, brutalnością, okrucieństwem, agresją, przestępczo-
ścią, znęcaniem itp. Należy podkreślić, że przemoc zawsze ma charakter 
intencjonalny, stanowi naruszenie praw i dóbr jednostki (w tym przypadku 
ucznia), jest rozpaczliwym zagłuszaniem poczucia niemocy. Za przemoc 
zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara56. 

Przemoc dotyczy wszystkich obszarów życia społecznego. Istnieje 
przemoc polityczna, militarna, ekonomiczna, kulturalna i naukowa. Prze-
moc spotykana jest także w szkole i jest zjawiskiem ogólnoświatowym57. 

Zdaniem H. Rylke58, sprawcą przemocy w szkole jest osoba samego 
nauczyciela. Jest on w dzisiejszych czasach niejako zablokowany w realizacji 
swoich twórczych zdolności, ograniczony we własnych możliwościach, dą-
żeniach i aspiracjach. Poddawany jest przymusowi realizacji programu, me-
tod nauczania i ocenienia. Do tego obwiniany jest za niedostatki dydaktycz-
ne i wychowawcze. Wszystko to powoduje, że nauczyciel często traci kon-

                                                   

53 K. Barnaś Agresja czy przemoc, „Uczyć lepiej” 2002 nr 3. 
54 B. Czeredecka, Przemoc i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczyciel – uczeń w: Z. Brańka, 
M. Szymański (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Kraków 1998, s.149. 
55 J. Górniewicz, Teoria wychowania, Olsztyn 2007, s.124. 
56 K. Kmiecik – Baran, j.w., s.21. 
57 Tamże, s.116-117. 
58 H. Rylke, Szersze tło problemu przemocy w szkole, „Remedium” 1997 nr 3. 
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trolę nad sobą i wyładowuje swoją złość i bezsilność bezpośrednio na 
uczniach. Nauczyciel, który nie znajduje zadowolenia w tym co robi, funk-
cjonuje w stresie, doświadcza stanów frustracji, przenosi te doznania na 
uczniów w postaci przemocy59. 

Mobbing 

Obecnie coraz częściej mówi się i pisze o zjawisku mobbingu (fali 
szkolnej). Mobbing to nic innego jak bezpodstawne, uporczywe i powtarza-
jące się nękanie, prześladowanie psychiczne, zastraszanie jednostki przez 
osobę lub grupę osób. Mobber (sprawca), najczęściej ofiarę szykanuje, wy-
śmiewa, wyszydza, obmawia, szantażuje. Zdarza się także, że mobber stosu-
je wobec ofiary także przemoc fizyczną, w formie zaczepek, popychania, 
wrogich gestów czy inicjowania bójek. Jego zachowania mają charakter ce-
lowy i służą do poniżenia, ośmieszenia, zepsucia opinii, a tym samym wy-
eliminowania ofiary z grupy rówieśniczej60. 

Mobbing w szkołach zdarza się niestety bardzo często. Gdy występu-
je jedynie wśród uczniów, jest bardzo trudny do wykrycia, ponieważ ofiary 
rzadko się skarżą, sprawcy zaś potrafią bardzo skutecznie maskować swoje 
działania. W efekcie tego nauczyciele mogą nie zdawać sobie w ogóle spra-
wy z występowania tego problemu w ich szkole, a nawet klasie61. Mobbing 
może występować także jako działanie nauczyciela wobec nielubianego 
ucznia. 

Ofiarą mobbingu (outsiderem) może być każdy uczeń. Najczęściej 
jest nią jednak osoba, wyróżniająca się na tle grupy, inna. Owa inność może 
przejawiać się w rozmaity sposób. Za inne uznawane są dzieci słabsze, oty-
łe, nieumiejące się obronić. Ofiary mobbingu charakteryzuje m.in. niskie 
poczucie własnej wartości, niska samoocena, brak szacunku do samego sie-
bie, a także brak asertywności. Agresor (mobber), jest najczęściej osobą silną 
fizycznie, mającą pozytywny stosunek do zachowań agresywnych. Można 
dopuścić się stwierdzenia, że agresor jest osobą zafascynowaną przemocą. 
Przejawia on agresję werbalną i/lub fizyczną nie tylko w stosunku do rówie-
śników, ale i osób dorosłych. Agresor często grozi, wyśmiewa, poniża, lubi 
zadawać cierpienie. Odczuwa silną potrzebę dominowania nad innymi (jest 
to związane z barkiem empatii), jest bardzo impulsywny, działa pod wpły-
wem określonego bodźca (w przypadku nauczyciela może to być motyw 

                                                   

59 D. Zając, Obszary przemocy w wychowaniu; E. Kubiak – Szymborska, D. Zając (red.), Podsta-
wowe problemy teorii wychowania, s. 248; J. Górniewicz, j.w., s.120-124.  
60 I. Kocemba Ci, którzy dręczą innych, „Psychologia w Szkole” 2009 nr 1. 
61 Tamże. 
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antypatii do ucznia). Agresor nie odczuwa współczucia w stosunku do swo-
ich ofiar, nie ma także wyrzutów sumienia, ani poczucia winy spowodowa-
nego swoim zachowaniem. Jego stosunek do  rówieśników jest najczęściej 
negatywny. Charakteryzuje go brak sympatii do szkoły, nie lubi do niej cho-
dzić i dlatego często wagaruje. Sprawia wrażenie pewnego siebie, choć w 
rzeczywistości nie jest to prawdą. W przypadku nauczyciela jest nią najczę-
ściej osoba o orientacji nekrofilnej62. Mobber, pod względem kilku cech, 
podobny jest do ofiary. Przede wszystkim zarówno agresora jak i ofiarę 
charakteryzuje pewna inność. Kolejna wspólna cecha, to nieprzyjemne do-
świadczenia w kontaktach z rówieśnikami we wcześniejszych latach życia63. 

Jak już wcześniej wspomniałam, mobbing może być bardzo skutecz-
nie maskowany, a nauczyciel może nie zdawać sobie sprawy z jego wystę-
powania wśród swoich uczniów. Bez wątpienia obowiązkiem nauczyciela 
jest przeciwdziałanie mobbingowi i udzielanie pomocy jego ofiarom. Jednak 
nie zawsze tak jest, zdarza się, że nauczyciel wie kto jest ofiarą mobbingu, 
ale nie udziela poszkodowanej osobie pomocy. Dzieje się tak, ponieważ nie 
każdy nauczyciel uzna walkę z mobbingiem za swoje zadanie. Pozostawia 
wtedy sprawy swojemu biegowi, mając nadzieję, że dzięki temu zaoszczędzi 
sobie kłopotu podczas lekcji.  Nauczyciel w takim przypadku trzyma stronę 
przywódcy grupy. Nie ma on na ogół pewnej świadomości konsekwencji 
takiego postępowania dla ofiary mobbingu64. 

 
Agresja w szkole jako problem moralny 

Agresja i przemoc w szkole nie należą do zjawisk incydentalnych, lecz 
przeciwnie występują powszechnie i są związane z całokształtem kondycji 
moralnej społeczeństwa. Dotychczas prowadzone badania świadczą, że 
przemoc nie jest wyłącznie problemem jednostki czy też tylko określonej 
szkoły, lecz stanowi fenomen o wymiarze społecznym. J. Surzykiewicz65 
powołując się na badania amerykańskie i niemieckie podaje opinię wielu 
autorów, że dzieci i młodzież w takim stopniu przejawiają zachowania agre-
sywno-przemocowe w szkole, w jakim społeczeństwo je dopuszcza i samo 
stosuje. Zachowania te jawią się jako społeczna patologia będąca sympto-
                                                   

62 Nie jest ona wyrazem jakiejś pojedynczej cechy osobowości, ale reprezentuje sobą 
całościowy sposób życia, wyrażając się w procesach cielesnych danej osoby, w jej sferze 
emocjonalno-wolicjonalnej, myślach, gestach i zachowaniach. Por. B. Śliwerski, Współczesne 
teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s.225.  
63 I. Kocemba, j.w. s.133; K. Kmiecik – Baran j.w., s.23.  
64 K.E. Dambach, Mobbing w szkole, Gdańsk 2003, 47-49. 
65 J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, 
podręcznik akademicki, Warszawa 2003, s. 290. 



Agnieszka Zając 

260 

 

mem wielu nierozwiązanych problemów społecznych, na które reaguje 
przemocą głównie młodzież. W tym podrozdziale chciałabym szczególną 
uwagę zwrócić na wymiar moralny tego chorobliwego zjawiska, które doty-
ka zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Negatywne skutki agresji psychiczne i fizyczne, wyrządzone krzywdy i 
szkody można rozpatrywać: w ramach stosunków interpersonalnych, w re-
lacjach uczeń - inny uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń oraz  w 
ramach stosunków grupowych, w relacjach jednostka – grupa, grupa – jed-
nostka, grupa – grupa. 

Coraz częściej obserwuje się nasilenie werbalnych i fizycznych za-
chowań agresywno-przemocowych, szybszą eskalację tego typu zjawisk, jak 
i wzrastającą brutalność zachowań w różnych sytuacjach konfliktowych, 
przy równoczesnym osłabieniu hamulców moralno-etycznych66. Należy 
także zauważyć, że skutki agresji, brutalności, przemocy grupy wobec jed-
nostki, wyczyny chuligańskie w wymiarze moralnym obejmują swoim cho-
robliwym wpływem zarówno sprawców, jak i ich ofiary. Zachowania o ce-
chach demoralizacji i łamania zasad współżycia społecznego prowadzące do 
kształtowania się postaw wrogości, nietolerancji, obojętności wobec krzyw-
dy, niesprawiedliwości, chamstwa – to wielkie, aktualne wyzwanie stojące 
przed szkołą i nauczycielem. Ważne jest jednak, aby to wyzwanie widzieć w 
kategoriach pedagogicznych i etycznych w powiązaniu z ogólną kulturą by-
cia, jaka panuje w szkole. Ta zaś w dużej mierze kształtowana jest przez 
nauczycieli-wychowawców. Wyniki badań J. Surzykiewicza z roku 200067 
wykazały, iż uczniowie tym częściej przejawiają i podlegają różnym formom 
agresji/przemocy, im bardziej grono nauczycielskie preferuje represyjne 
interwencje wobec sprawców i niedocenia wczesnych symptomów zagrożeń 
przemocą. Z kolei wyniki innych, wcześniejszych badań68, świadczą, że na-
uczyciele w ogóle dalecy są od traktowania swoich uczniów jako podmio-
tów, preferując: przedmiotowość, warunkowość akceptacji, punitywność, 
represyjność, rygoryzm i agresję. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą wynikać 
z określonej psychologicznej prawdy o naturze ludzkiej, ale mogą także wy-
nikać z przedmiotowo-deterministycznego charakteru ról społecznych na-
uczycieli i uczniów w polskiej szkole. To zaś może być konsekwencją totali-
tarnych stosunków społecznych oraz kodeksowo-behavioralnej pedagogiki 
obowiązującej w oświacie. Ich wspólną cechą są: autorytaryzm w stosun-
kach społecznych, uległość i podporządkowanie instytucjonalnemu autory-
tetowi, ucieczka od wolności i odpowiedzialności, dwulicowość i fasado-
                                                   

66 Tamże. 
67 Tamże, s.281-282. 
68 A. Olubiński, Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia, Toruń 1991, s. 215.  
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wość moralna, schematyzm i konformizm zachowań, represyjno-opresyjny 
charakter stosunków wychowawczych69. 

Wśród wielu możliwych rozpoznań słabych stron osobowościowych 
nauczyciela, rozpatrywanych ze względu na niezdolność do zabiegania o 
dobro wychowanka i troskę o jego pełny rozwój warto wymienić przede 
wszystkim te, które są źródłem agresji uczniów, a w dalszej perspektywie 
kształtujące ich niepożądane czy wręcz spaczone postawy moralne. Do ta-
kich negatywnych zachowań, które uwarunkowane są osobowościowo, 
m.in. należą: nietaktowne zachowania nauczyciela, manipulacja osobą 
ucznia, agresja i przemoc przejawiana przez nauczyciela oraz stosowany 
przez niego wobec ucznia mobbing. Zachowania te, tak bardzo brzemienne 
w rozliczne konsekwencje moralne najczęściej są pomijane w samorefleksji 
nauczyciela. 

Z kolei mocne strony osobowości nauczyciela-wychowawcy znajdują 
swój wyraz w posiadanych przez niego właściwościach takich, jak m.in.: 
orientacja biofilna70, obdarowanie zaufaniem uczniowskim, autorytet moral-
ny, odpowiedzialność za rozwój wychowanka, poczucie własnej wartości w 
zakresie pełnionej roli zawodowej. Jak łatwo zauważyć dobór tych właści-
wości nie jest przypadkowy. Chodziło w nim bowiem o wyłonienie takich 
stron osobowości, zarówno słabych, jak i mocnych, których istotę stanowi 
ich wymiar moralny. Świadomość przejawiania zachowań zdeterminowa-
nych osobowościowo przynależnych do obu grup związana jest z posiada-
niem prze nauczyciela wiedzy, już nie tylko psychologicznej, ale również 
etycznej. Uświadomienie prawdy o sobie, sformułowanie oceny moralnej 
własnych zachowań jest możliwe tylko w odniesieniu do indywidualnego 
systemu wartości, który powinien być zakotwiczony w etyce. Dobre samo-
poznanie w wyszczególnionych sferach osobowości i zachowań wymaga 
ponadto głębokiej refleksji nad stanem własnych kompetencji pedagogicz-
nych. Te zaś, jeśli są systematycznie kształcone i rozwijane stanowią niewąt-
pliwie mocną stronę osobowości nauczyciela-wychowawcy.  

Etyczny aspekt pracy nauczyciela-wychowawcy odnosi się nade 
wszystko do obowiązku przyjęcia na siebie osobistej odpowiedzialności za 
rozwój innych, powierzonych mu osób, z której ani on sam nie może się 
zwolnić, ani też nikt i nic nie może jej pomniejszyć. Odpowiedzialny na-
uczyciel to taki, który jest świadomy skutków swoich czynów, który potrafi 
odróżniać skutki zachowań dobrych od złych i umie tych drugich zachowań 

                                                   

69 E. Kubiak – Jarecka., A. Molesztak, Podmiotowość i podmioty wychowania, w: Wychowanie w 
kontekście teoretycznym, A.Tchorzewski (red.), Bydgoszcz 1993, s. 58-59.  
70 E. Fromm, Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warszawa 1994,  
s. 21.  
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unikać. Etyczny wymiar odpowiedzialności nauczyciela obejmuje ponadto 
także jego odpowiedzialność za własny rozwój moralny, za własny poziom 
afirmowanych wartości oraz za osobisty stosunek do ucznia-wychowanka 
jawiącego się jako osoba.  

 
 

 
 
 

The teacher as a contributor of the students’ aggression 
 

This article presents a very important question for pedagogy – the teacher’s 
behaviour influence on the students’ actions. The author describes ethical 
problems in the practice of teaching at school. The basic problem in this 
paper is the responsibility of the teacher of himself. Self-control, teaching 
skills and abilities are the keys to achieve the pedagogical success.  

 
 

 


