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Streszczenie 
Działania z zakresu edukacji zdrowotnej należy rozpocząć w możliwie najmłodszym wieku, 
ponieważ angażowanie w dobre jakościowo kształcenie w pierwszych latach życia dziecka jest 
dużo skuteczniejsza oraz przynosi znaczne korzyści w dalszym życiu niż późniejsze interwen-
cje. Dlatego też, mając na uwadze jej ważność, edukacja ta nie może zostać pominięta na 
etapie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto istnieje pilna 
potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu edukacji zdrowotnej wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze względu na fakt, że w tych grupach wiekowych najła-
twiej można wykształcić odpowiednie nawyki i postawy wobec zdrowia. Wyrabianie u dzieci 
przekonania, że zdrowie jest walorem oraz wartością, o którą warto się troszczyć i zabiegać, 
jest jednym z ważniejszych celów edukacji zdrowotnej. Przedszkole i szkoła odgrywają istotną 
rolę w kształtowanie pozytywnych postaw dzieci, w tym sprzyjających zdrowiu, a edukacja 
zdrowotna powinna być analizowana jako podstawowe prawo każdego dziecka, które powin-
no być uwzględnione w jego wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Zagad-
nienia dotyczące edukacji zdrowotnej realizowanej w placówkach oświatowowych i wycho-
wawczych są przedmiotem zainteresowania niewielkiej grupy autorów. Świat sportu jest 
szczególnym środowiskiem oddziaływania wychowawczego, zwłaszcza na młodzież i dzieci. 
Kształtowane są w jego granicach w sposób programowy różne postawy i umiejętności, szcze-
gólnie dotyczące trudnego wyboru wartości. Odpowiedzialne podejście do świata wartości, 



 
 

66 

wybór tego, co właściwe nastręcza problemy dlatego, gdyż lansowane są często w środkach 
przekazu medialnego i życiu społecznym sprzeczne ze sobą wartości. Obecność metod wy-
chowawczych w środowisku sportowym jest koniecznie potrzebna, by założone uprzednio 
cele realizować z sukcesem i kształtować moralność wśród sportowców już od najmłodszych 
lat. Określone sposoby oddziaływania wychowawczego są niezbędnym elementem pracy 
trenera czy nauczyciela zajęć gimnastycznych, która ukierunkowana jest programowo na okre-
ślony cel. Szkoląc dzieci, młodzież lub dorosłych należy odwoływać się do sprawdzonych me-
tod pracy, choć modyfikacje i eksperymentalne podejście na tym polu także powinno mieć 
miejsce. Świat sportu jest rzeczywistością specyficzną i jako taki domaga się właściwych mu 
sposobów pracy z młodymi adeptami sportu. 
 
Резюме 
Навчання у сфері медичної освіти слід розпочинати якомога раніше, оскільки залучення 
до якісної освіти в перші роки життя дитини набагато ефективніше і приносить значні 
переваги пізніше в житті, ніж пізніші втручання. Тому, враховуючи важливість цієї освіти, 
не можна її пропускати на етапі дошкільної та молодшої освіти. Крім того, існує гостра 
необхідність розповсюдження заходів у сфері медичної освіти серед дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку через те, що в цих вікових групах дуже легко формуються 
відповідні звички та ставлення до здоров’я. Змусити дітей повірити, що здоров’я - це 
багатство і цінність, про яку варто піклуватися і до якої потрібно прагнути, є однією              
з найважливіших цілей медичної освіти. Дитячий садок та школа відіграють важливу 
роль у формуванні позитивного ставлення дітей, у тому числі до зміцнення здоров’я            
і гігієнічну освіту слід аналізувати як основне право кожної дитини, яке має бути 
включене до їх дошкільної та дошкільної освіти. Питання, пов'язані з медичною освітою, 
які проводяться у навчальних закладах, цікавлять невелику групу авторів. Світ спорту - 
це особливе середовище виховного впливу, особливо на молодь та дітей. У його межах 
програмно формується різне ставлення та навички, особливо ті, що пов’язані зі склад-
ним вибором цінностей. Відповідальний підхід до світу цінностей, вибір правильного 
напрямку є проблематичним, оскільки часто у засобах масової інформації та у суспіль-
ному житті пропагують суперечливі цінності. Наявність виховних методів у спортивному 
середовищі незамінна для успішного досягнення раніше поставлених цілей та фор-
мування моральності серед спортсменів з раннього віку. Невід’ємним елементом робо-
ти тренера або вчителя з гімнастики є конкретні способи виховного впливу, який про-
грамно орієнтований на досягнення певної мети. Навчаючи дітей, підлітків чи дорослих, 
слід звертатися до перевірених методів роботи, хоча також повинні мати місце зміни та 
експериментальний підхід у цій галузі. Світ спорту - це специфічна реальність, і тому він 
вимагає відповідних способів роботи з молодими адептами спорту. 
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Summary 
Activities in the field of health education should be started as early as possible, because en-
gaging in good quality education in the first years of a child's life is much more effective and 
brings significant benefits later in life than later interventions. Therefore, bearing in mind its 
importance, this education cannot be omitted at the stage of pre-school and early school 
education. Moreover, there is an urgent need to disseminate activities in the field of health 
education among children in preschool and early school age due to the fact that in these age 
groups it is easiest to develop appropriate habits and attitudes towards health. Making chil-
dren believe that health is an asset and a value that is worth caring for and striving for, is one 
of the most important goals of health education. Kindergarten and school play an important 
role in shaping positive attitudes of children, including those promoting health, and health 
education should be analyzed as a basic right of every child, which should be included in their 
preschool and early childhood education. Issues related to health education carried out in 
educational institutions are of interest to a small group of authors. The world of sport is a 
special environment of educational impact, especially on young people and children. Within 
its limits, various attitudes and skills are programmatically shaped, especially those related to 
the difficult choice of values. Responsible approach to the world of values, choosing what is 
right causes problems because they often promote conflicting values in the media and in 
social life. The presence of educational methods in the sports environment is absolutely nec-
essary in order to successfully achieve the previously set goals and shape morality among 
athletes from an early age. Specific ways of educational impact are an indispensable element 
of the work of a trainer or teacher of gymnastic classes, which is program-oriented towards a 
specific goal. When training children, adolescents or adults, one should refer to proven 
methods of work, although modifications and experimental approach in this field should also 
take place. The world of sport is a specific reality and as such demands appropriate ways of 
working with young adepts of sport. 
 
Wstęp 
Agresja w obecnych czasach internetu i częstej bezradności lub nieświadomo-
ści rodziców staje się czymś coraz częstszym. Młodzież potrafi tak znęcać się 
ze często wiele osób tego nie dostrzega. Potrafią obmawiać, izolować, bić, 
używać internetu. Robią to nie tylko wobec swoich rówieśników czy młod-
szych osób, ale także do dorosłych takich jak nauczyciele czy obce osoby. Co-
raz częściej to także dziewczyny są agresorami. Autorzy uważają, aby opisać 
skutki agresji na zdrowiu trzeba wiedzieć czym jest bezpieczeństwo zdrowot-
ne i agresja. Zdrowie jest to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale 
także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.  Bez-
pieczeństwo jest, stanem gwarantującym człowiekowi poczucie pewności 
istnienia. Z punktu widzenia człowieka bezpieczeństwo oznaczać może brak 
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możliwości utraty czegoś, co jest dla niego ważne. Bezpieczeństwo, podobnie 
jak zdrowie, jest wynikiem pewnych konstrukcji społecznych związanych          
z równością, stabilnością i pewnością. A więc bezpieczeństwo zdrowotne jest 
podstawowym elementem subiektywnie odczuwanego poczucia bezpieczeń-
stwa – bez tej podstawy człowiek traci poczucie kontroli, utrudnia lub unie-
możliwia realizację wyznaczonych celów i ról społecznych. Agresja z łac. 
aggresio, czyli napaść jest to zachowanie, które ma na celu spowodowanie 
szkody fizycznej lub psychicznej. Janusz Surzykiewicz podaje, że agresja ozna-
cza działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym 
u jednostki niezadowolenie lub gniew; celem jest wyrządzenie szkody przed-
miotowi agresji, określonym osobom lub grupom społecznym. Dzieli się ona 
na: 
• agresje wrogie – agresja, która ma na celu zranienie lub zadanie bólu, 
• agresje instrumentalna – agresja służąca zastraszeniu, usunięciu 

konkurencji itp., 
• agresje słowne – bezpośrednie lub pośrednie wypowiedzi napastliwe, 

poniżające, 
• agresje fizyczne – bezpośrednie zadawanie bólu (nie zawsze osobie, która 

wywołała agresje),  
• agresje prospołeczna – chroniąca interesy społeczne, obrona (służąca 

interesom jednostki i społeczeństwa), 
• agresje indukowane – powstająca w efekcie psychomanipulacji,  
• autoagresja – agresja skierowana na własną osobę [1]. 
W dobie internetu przemoc stała się czymś normalnym i powszechnym. Trud-
no więc nastolatkom odróżnić prawdziwa przemoc od żartów, bo granica 
między tymi jakże rożnymi czynnościami prawie się zatarła dla nich. Pufal-
Struzik podaje, że w Wielkiej Brytanii niezwykle popularny wśród nastolatków 
stał się tzw. slapping (jest to „bicie na wesoło”) [2]. Polega na tym, że grupy 
młodzieży napadają na przypadkowych przechodniów, a swoje wyczyny reje-
strują za pomocą telefonów komórkowych. Pomysły dotyczące tego, jak do-
konać tego młodzi często czerpią z drastycznych scen filmowych lub gier 
komputerowych.  Można tez zauważyć ze podobne praktyki stają się coraz 
powszechniejsze również w Polsce, o czym świadczą nagłaśniane przez środki 
masowego przekazu przypadki nagrywania prze młodzież (najczęściej na te-
renie szkoły) i rozpowszechniania w internecie scen mających znamiona 
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przemocy, ośmieszających i poniżających nauczycieli lub rówieśników. Nieste-
ty przemoc rówieśnicza jest generalnie zjawiskiem wykazującym tendencję 
wzrostową. Jego egzemplifikację stanowią badania zaprezentowane przez 
Joannę Mazur i Hannę Kołoło wskazujące wyraźnie, że akty dręczenia i tyrani-
zowania są powszechne w środowisku polskiej szkoły, a większość sposobów 
dręczenia kolegów jest prezentowana zarówno przez chłopców, jak i przez 
dziewczęta. 
 

Tabela 1. Ofiary i sprawcy przemocy w szkole (w %) [3] 
 

Sposób 
dręczenia  

Ofiary przemocy Sprawcy przemocy 

Ogół
em  

Chłopcy  Dziewczęt
a  

Ogółem  Chłopcy  Dziewczęt
a  

Przezywanie  30,8 
% 

31% 30,5% 35,9% 43,3% 28,7% 

Izolowanie 15,1
% 

13,9% 16,3% 21% 22,7% 19,3% 

Przemoc 
fizyczna 

8,5% 12,6% 4,4% 16,4% 26,6% 16,4% 

Oczernianie  18,6
% 

17,4% 19,9% 13,7% 17,2% 10,2% 

Ośmieszanie 
np.: dowcipy 
gesty 
seksualne  

12,8
% 

12,5% 12% 15,2% 23% 7,6% 

 
Idzie zauważyć ze przemoc w szkołach i wśród młodych ludzi najczęściej jest 
po prostu popychaniem, przezywaniem i wyśmiewaniem. Dla sprawców może 
być to po prostu żartem jednak dla pokrzywdzonego będzie to odbijać się na 
zdrowiu psychicznych a czasami fizycznym.  
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Jednak czemu powstaje zjawisko przemocy? 
Naukowcy ukazują trzy rodzaje teorii wyjaśniających mechanizmy agresyw-
nych zachowań.  
 
Biologiczne 
Wśród biologicznych teorii wyjaśniających mechanizm agresywnych zacho-
wań ważną rolę odegrała etologia zajmująca się porównywaniem zachowania 
ludzkiego i zwierzęcego. Jednym z opracowań teorii jest odkryta przez Konra-
da Lorenza, że jest to przez nagromadzona w człowieku agresywna energia.    
O tym czy znajdzie ona ujście w postaci agresji decyduje ilość tej energii oraz 
ilość bodźców zdolnych do wyzwolenia agresywnych reakcji. Czynniki te są       
z sobą w relacji odwrotnie proporcjonalnej, a więc im mniejszy jest poziom 
agresywnej energii tym silniejszy będzie potrzebny bodziec do wystąpienia 
agresywnej reakcji i odwrotnie – gdy poziom tej energii będzie wyższy to na-
wet bez bodźca może pojawić się spontaniczne zachowanie agresywne. 
Jednak przeniesienie tego modelu agresji zwierzęcej na ludzką wymaga kilku 
uściśleń, dotyczących tego, dlaczego obserwowanego powszechnie wśród 
zwierząt hamowania przed zabijaniem przedstawicieli własnego gatunku nie 
można uogólnić na ludzi. W obronie swojej teorii Lorenz dowodził, że na 
wczesnym etapie rozwoju „bojowe” wyposażenie człowieka nie było groźne 
dla zdrowia i życia innych. Niemniej przy stałym postępie cywilizacyjnym           
i technologicznym, który nieuchronnie niesie za sobą także rozwój przemysłu 
zbrojeniowego, brak wrodzonego hamowania umożliwia praktycznie niekon-
trolowane nasilenie agresji i przemocy [4]. Przyjmując koncepcję Lorenza, 
agresję należy uznać za jedną z konstytutywnych cech natury ludzkiej. Badacz 
ten twierdzi jednak, że agresywna energia może być uwalniana w sposób kon-
trolowany i akceptowany społecznie, np. w zawodach sportowych, dzięki 
czemu jej poziom może być utrzymywany poniżej progu krytycznego, co 
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia innych, szkodliwych form agre-
sji. Krytycy teorii Lorenza zarzucali jej przede wszystkim brak operacyjnej de-
finicji agresywnej energii, który uniemożliwia dokonanie jej pomiaru oraz 
przeciwko założeniu, że w momencie, kiedy wewnętrzny zasób agresywnej 
energii ulegnie zużyciu, niemożliwe jest wywołanie kolejnej reakcji agresyw-
nej, zanim wystarczający poziom energii nie zostanie odzyskany. Tymczasem 
istnieją dowody świadczące o tym, że ludzie są w stanie zaprezentować kilka 
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agresywnych zachowań bezpośrednio po sobie, a dodatkowo — akty agresji 
często podsycają kolejne tego typu zachowania.  
 
Psychologiczne 
Zwolennicy teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury i Richarda H. Wal-
tersa kładą nacisk na znaczenie środowiska w kształtowaniu agresywnego 
zachowania. Dowodzą, że chociaż frustrację i ból można uznać za istotne 
przyczyny agresji, to jest wiele innych czynników pośrednich, które mogą wy-
wołać agresję u osoby posiadającej niski poziom frustracji lub bólu albo za-
hamować agresywną reakcję u osoby bardzo sfrustrowanej. Człowiek przy-
swaja sobie agresywne reakcje — tak jak inne zachowania — poprzez warun-
kowanie sprawcze, czyli uczenie się przez wzmocnienia i kary, oraz modelo-
wanie, czyli uczenie się przez obserwowanie. Więc im bardziej nagradzane są 
agresywne zachowania lub ignorowane, tym większe jest prawdopodobień-
stwo wystąpienia takiego samego lub podobnego zachowania w przyszłości. 
Ponadto obserwowanie osoby wywierającego silny wpływ, tj. osoby o wyso-
kim statusie, lubianej, popularnej lub uważanej za kompetentną, prawdopo-
dobnie będzie prowadzić do przyswojenia sobie prezentowanego zachowa-
nia, nawet jeśli nie zostało ono wzmocnione. Przyswojenie zachowania nie 
jest jednak równoznaczne z jego powtórzeniem — w tym zakresie ważną rolę 
odgrywają już spostrzegane konsekwencje danego zachowania. Więc, im bar-
dziej pozytywne są konsekwencje lub jest ich brak, tym większe jest prawdo-
podobieństwo naśladowania. Dzieci przyswajają sobie różne formy agresyw-
nych reakcji, obserwując rodziców, innych dorosłych, starszych kolegów oraz 
grając w gry i oglądając filmy. A więc, uczą się nowych rodzajów agresywnego 
zachowania, i drugie — można im w ten sposób zasugerować, że takie zacho-
wanie stanowi normę i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konse-
kwencji. Co więcej, obserwowana agresja powoduje emocjonalne poruszenie, 
a zatem sprawia, że dziecko samo zaczyna odczuwać złość. Przyswojone          
w takich okolicznościach negatywne zachowanie staje się dominującym spo-
sobem kontrolowania środowiska społecznego i fizycznego, a przyjęty w dzie-
ciństwie styl funkcjonowania jest kontynuowany również w dorosłości. Na 
dowód tego Ann Buchanan przytacza badania wskazujące, że 4 spośród 5 
mężczyzn — sprawców przemocy było w dzieciństwie świadkami przemocy 
stosowanej przez ojców wobec matek i / lub było ofiarami przemocy (podob-
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ną zależność stwierdzono tylko u 1/3 kobiet — ofiar przemocy). Wyniki innych 
badań potwierdzają te obserwacje [5]. 

Socjologiczne 
Teoria zróżnicowanych powiązań E. H. Sutherlanda zajmuje się nie tyle społe-
czeństwem, które ustala, co jest normą i jaka powinna być reakcja na jej naru-
szenie, ale osobą samego dewianta i dlaczego łamie on normy społeczne. 
Koncepcja ta zakłada, że zachowania — bez względu na to, czy są oczekiwane 
społecznie, czy nie — w większości są wyuczone, a na rodzaj przyswajanych 
zachowań największy wpływ mają warunki, w jakich przebiega proces uczenia 
się, związane ze środowiskiem społecznym, w którym człowiek się wychowu-
je. Jednostka przyswaja sobie zachowania rożnymi formami komunikacji. 
Przede wszystkim w grupach pierwotnych. Ma przy tym zróżnicowany dostęp 
do zachowań akceptowanych i nieakceptowanych, bo społeczeństwo jest 
zróżnicowane kulturowo więc wartości i normy mogą się różnić. Edwin H. Su-
therland uważał, że cele i wartości nie różnicują w sposób istotny ludzi prze-
strzegających prawa i ludzi naruszających go. Różni ich natomiast sposób rea-
lizacji celów. Dlatego interesowały go mechanizmy przyswajania przez jed-
nostkę takiego, a nie innego systemu normatywnego. Na podstawie analiz 
doszedł do wniosku, że proces uczenia zachowań dewiacyjnych dokonuje się 
w wyniku takiego zdefiniowania norm prawa, by łatwo je było naruszać. Naji-
stotniejszym czynnikiem związanym z nieprzestrzeganiem ogólnie przyjętych 
norm jest posiadanie przez jednostkę „nadwyżki definicji” sprzyjających ich 
naruszaniu w porównaniu z definicjami każącymi je przestrzegać. A więc 
ucząc się tych zachowań przyswajamy, jak naruszać normy. Trwałość przyswo-
jenia wzorów zachowań będzie większa, im większe są: częstotliwość ich po-
jawiania się, czas ich trwania i występowanie podobnych doświadczeń             
w przeszłości.  
 
Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych 
 
Rodzina  
Jest to pierwsze bardzo znaczące środowisko dla człowieka to właśnie pod 
jego wpływem zostajemy długo. To właśnie tu powinny być zaspokojone naj-
ważniejsze potrzeby, zdobędzie doświadczenie społeczne i przejmie normy 
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kulturowe i wzory. Jeśli funkcjonowanie funkcji rodziny w jakimś obszarze 
będzie zaburzone dziecko może mieć nieprawidłowości rozwojowe które mo-
że przyjąć formę zachowania agresywnego. R. Izdebski pisze, że rodzina nie 
odetnie dziecka od złego świata. Może jedynie mu je tłumaczyć. Zmieniający 
się świat utrudnia rodzicom uczestniczenie w świecie dziecka część zasad, 
które im wpojono jest już nieaktualna lub dzieci nie potrafią ich zrozumieć [6]. 
Rodzic z czasem traci autorytet i oskarża się o głupotę i czasami ucieka się do 
przemocy. Rozpatrując wpływ rodziny na pojawienie się u dziecka tendencji 
do reagowania agresją, wskazuje na naturę związku uczuciowego między ro-
dzicem a dzieckiem, wyznaczającą tzw. klimat rodziny. W związku, w którym 
osoba opiekująca się dzieckiem okazuje mu uczucie i akceptację, może ono 
bezpiecznie badać otoczenie i rozwijać w sobie podstawowe zaufanie do in-
nych. Jeśli jednak dzieci nie znajdują poczucia bezpieczeństwa w relacji z do-
rosłym, a raczej odczuwają w kontakcie z nim dyskomfort i lęk, nie są zainte-
resowane odkrywaniem otoczenia, postrzegając je jako wróg. Badania dowo-
dzą, że w rodzinach prezentujących zachowania agresywne dostrzec można 
pewien wzorzec relacji, nazywany „procesem przymusu w rodzinie” [7]. Agre-
sja jest wykorzystywana jako środek służący powstrzymywaniu negatywnych 
reakcji dziecka. Proces ten polega na tym, że rodzice większość czasu poświę-
cają na karcenie dziecka, zakazywanie mu czegoś i grożenie w odpowiedzi na 
jego skargi lub nieposłuszeństwo, czego efektem jest wzrost frustracji i po-
wtarzające się utarczki słowne. W konsekwencji młodzi ludzie traktowani        
w ten sposób w domu przenoszą ów wzorzec relacji na inne interakcje i często 
w późniejszym etapie życia zachowują się aspołecznie.  
 
Szkoła  
Autorzy uważają, że jest to druga instytucja, po rodzinie która ma wpływ na 
wystąpienie agresji. Do niekorzystnych czynników, które mogą generować 
zachowania agresywno-przemocowe w środowisku szkolnym, można zaliczyć:  

• konieczność podporządkowania się cudzym decyzjom,  
• ograniczenie wyboru działania,  
• presję czasową,  
• niesprawiedliwe ocenianie,  
• częste upomnienia,  
• przewagę wzmocnień negatywnych,  
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• nadmierne zagęszczenie,  
• obowiązki związane z uczęszczaniem do szkoły (konieczność codzien-

nej obecności, przebywania w zamkniętej przestrzeni, odrabiania lekcji 
itp.).  

 
Rówieśnicy  
Zawieranie przyjaźni i spędzanie czasu z rówieśnikami jest istotnym aspektem 
życia młodego człowieka, dającym mu możliwość nabywania wielu niezbęd-
nych umiejętności społecznych. Warto zwrócić uwagę na fakt wskazywany 
przez Z. Melosika, że procesy globalizacji, technicyzacji oraz gwałtownych 
zmian społecznych powodują wzrost liczby ludzi, którzy pojawiają się w życiu 
nastolatka i relacje z nimi mają zwykle charakter tymczasowy, powierzchowny 
i coraz częściej anonimowy, co nie służy przebiegowi procesów socjalizacyj-
nych. Jak wskazują badania, dzieci o podwyższonym poziomie agresji są czę-
sto odrzucane przez rówieśników, co oznacza, iż omijają je korzyści płynące      
z przynależności do grupy [8]. Najczęściej wykluczane są osoby otwarcie wy-
buchające złością, częściej odrzucane są też dziewczynki prezentujące zacho-
wania agresywne, prawdopodobnie dlatego, że w kontakcie między chłopca-
mi agresja jest traktowana jako „bardziej normalna” — wynika to zazwyczaj    
z odmiennych społecznych oczekiwań wobec obu płci dotyczących okazywa-
nia emocji. Autorzy uważają, że jeśli to odrzucenie będzie się wiązało z niemi-
łym zachowaniem do tej osoby to może to skutkować późniejszym podobnym 
zachowaniem do innych osób, które mogą być niechciane z powodu bycia 
słabszym czy innym.  
 
Środki masowego przekazu 
Media w teraźniejszych czasach pokazują agresje w wielu filmach grach czy 
nawet wiadomościach, wystarczy je włączyć, gdy stanie się coś złego jak na-
pad. Większość stacji będzie o tym mówić a tak mało pokazywanych jest do-
brych rzeczy, które się dzieją na świecie. Częściej oglądamy programy, gdzie 
będą pokazywane morderstwa a wszelkie gry podkoloryzowują ja na coś cie-
kawego i to w nich zazwyczaj wcielamy się w postać agresora. Gry dają nam 
obraz przemocy, która daje nam sile i potęgę [9]. Cechy osobowe to indywi-
dualny sposób definiowania świata. Każdy poznaje świat inaczej i ma inny 
sposób myślenia. Jedni będą bardziej wrażliwi na zło, które ich otacza a nie-
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którzy nie. U młodych ludzi z wysokim poziomem agresji, występują w proce-
sie myślowym pewne specyficzne cechy, różnicujące ich od rówieśników — 
poziom ich moralnego rozumowania jest niższy, na co wskazuje fakt, że rza-
dziej biorą pod uwagę motywy postępowania innych, cechuje ich mniejsza 
empatia wobec cierpiących, a świat postrzegają jako miejsce groźne i pełne 
niebezpieczeństw, w którym przemoc jest akceptowalna [10].  
 
A więc co zrobić, aby agresja przestała być tak popularnym zjawiskiem? 
Pierwszą czynnością powinno być uświadomienie społeczeństwa o tym jak 
bardzo popularne jest to zjawisko. Nie tylko wśród młodzieży, która opisuje      
a także w rodzinach i pracy. Literatura ukazuje trzy sposoby radzenia sobie      
z przemocą: moralistyczne, humanistyczne i legalistyczne.  
Moralistyczne - zakłada, że uczniowie dostosują się do wyznaczanych norm 
lub zrozumiej wartości reprezentowane przez szkołę. A więc szkoła będzie na 
zebraniach odwoływać się do uczniów o sens moralnych racji. Jednak sku-
teczność takich działań będzie zależeć od autorytetów moralnych i tego jak 
szkoła reprezentuje te wartości [11].  
Humanistyczne - zakłada się, że niektórzy uczniowie nie są złośliwi lub chcą 
kogoś skrzywdzić, lecz nie nauczyli się podstawowych zachowań takich jak 
dziękowanie czy proszenie. Przez rozmowę z uczniem można wskazać mu 
poprawne zachowanie i ukazać konsekwencje poprawnych zachowań.  
Legalistyczne - zakłada się, że podstawowym narzędziem ograniczania zacho-
wań agresywnych są ustalone reguły i zasady stosowane wobec osób, które 
naruszają te zasady. Z tym wiążą się sankcje jako następstwo naruszenia usta-
lonych norm ich celem jest egzekwowanie prawa wyrównującego szkody. 
Kary mogą być ułożone hierarchicznie od łagodnych do surowych. Od 2012 
roku nowa podstawa programowa obejmuje w szerszym zakresie naukę           
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wśród znajomych. Jednym z istot-
nych działań profilaktycznych powinno być wspomaganie uczniów w odnale-
zieniu własnego systemu wartości, wzmacnianie więzi emocjonalnych w śro-
dowisku rodzinnym, pomoc w kształtowaniu zdolności komunikacyjnych czy 
umiejętności radzenia sobie ze stresem. W środowisku klasowym środkami 
zapobiegającymi mogą być zajęcia integrujące, pogłębiające więzi pomiędzy 
uczniami jak też indywidualne rozmowy z rodzicami. Jednak chyba najważ-
niejszym czynnikiem jest samo reagowanie, gdy widzi się ze coś się dzieje. 
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Uczniowie potrafią być okrutni, ale maskować to i na przykład w czasie lekcji 
używając żartów które są kierowane bezpośrednio do osoby, ale dla nauczy-
ciela mogą wydawać się nic nie znaczącymi słowami. Często osoby odrzucone 
będą wybierane jako ostatnie do wszelakich drożyn na wychowaniu fizycznym 
czy innych pracach grupowych. Jednak nauczyciel powinien zauważyć ze zaw-
sze jest to ta sama osoba i zainterweniować. Przez masowe podejście w szko-
łach, gdzie klasy miewają do 30 uczniów nie idzie zauważyć ze ktoś zostaje 
odsunięty, nie widać tez zmian, które w nim zajdą [12]. Czesław Czapów wy-
różnił trzy typy profilaktyki: powstrzymującą, uprzedzającą oraz objawową. 
Pierwsza z nich polega na eliminowaniu sytuacji, które mogą stać się przyczy-
ną popełnienia czynów antyspołecznych oraz na utrudnianiu podjęcia decyzji 
o dokonaniu takiego czynu. W momencie, kiedy uczeń zdecydował się na 
działanie obiektywnie nieaprobowane, profilaktyka powstrzymująca ma za 
zadanie utrudnić urzeczywistnienie owej decyzji. Celem profilaktyki uprzedza-
jącej jest usuwanie czynników, które mogłyby doprowadzić do wykolejenia 
społecznego. Na interwencji wychowawczej, obejmującej dzieci i młodzież 
przejawiające oznaki wykolejenia społecznego, polega profilaktyka objawowa. 
Jednak myślę ze tak naprawdę w współczesnym społeczeństwie nie ma zapo-
biegania agresji i znęcaniu się. Nie tak dawno skończyłam szkole i mogłam 
zauważyć i doświadczyć jak częste jest to zjawisko. Osoby młode potrafią być 
naprawdę okrutne. Ludzie myślą ze to osoby z problemami będą zadawać ten 
ból jednak co do takich sytuacji nie ma zasad i mogą to być naprawdę dobrzy 
uczniowie i osoby z dobrych rodzin. Często nauczyciele myślą, że złośliwe 
słowa lub zachowanie jest zabawą jednak często tak nie jest.  
 
Jakie są efekty agresji?  
Efekty mogą być naprawdę rożne. Może to być zamknięcie się w sobie znisz-
czone rzeczy osobiste po próby samobójcze. Sprawca może zostać odizolo-
wany od społeczeństwa naznaczony lub może wcale nie ponieść konsekwen-
cji. Należy podzielić je na te które są dla osoby, która jest agresywna i dla 
osoby pokrzywdzonej.  
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Tabela 2. Przemoc: rodzaj, forma i skutki. 
 

Rodzaj przemocy Formy przemocy  Skutki przemocy  

Przemoc fizyczna szarpanie, kopanie popychanie, 
obezwładnianie, duszenie, 

odpychanie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, bicie 

różnymi przedmiotami, przypalanie 
papierosem, topienie, 

polewanie substancjami żrącymi, 
użycie broni, pozostawienie             

w niebezpiecznym miejscu, nie 
udzielenie niezbędnej pomocy, 

bezpośrednie: uszkodzenia 
ciała - urazy, 

rany, złamania, stłuczenia, 
zadrapania, siniaki, 

poparzenia 
choroby w wyniku powikłań 

i stresu, zespół 
stresu pourazowego, życie 

w chronicznym stresie, 
poczuciu zagrożenia, 

strachu, lęku, napady paniki, 
bezsenność, 
zaburzenia 

psychosomatyczne, 

Przemoc 
psychiczna 

wyśmiewanie opinii, poglądów, 
przekonań, religii, pochodzenia, 

narzucanie swojego zdania, 
poglądów, 

stałe ocenianie, krytyka, 
wmawianie 

choroby psychicznej, izolowanie 
kontrolowanie, ograniczanie 
kontaktów z innymi ludźmi, 
wymuszanie posłuszeństwa 

i podporządkowania, ograniczanie 
snu, 

pożywienia i schronienia, 
wyzywanie, 

używanie wulgarnych epitetów, 
poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzanie, 
stosowanie gróźb, szantażowanie 

zniszczenie poczucia 
poczucia własnej wartości 

i godności, uniemożliwienie 
podjęcia jakichkolwiek 

działań niezgodnych               
z zasadą posłuszeństwa, 

osłabienie 
psychicznych i fizycznych 

zdolności 
odizolowanie od 

zewnętrznych źródeł 
wsparcia, całkowite 

uzależnienie ofiary od 
prześladowcy, stały strach      

i utrata nadziei, 
choroby psychosomatyczne, 

ciągły stres, 
zaburzenia snu 
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Przemoc 
seksualna  

gwałt, wymuszanie pożycia 
seksualnego, nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, 
zmuszanie do seksu z osobami 

trzecimi, sadyzm w pożyciu, 
wyśmiewanie wyglądu, ciała             

i krytyka 
zachowań seksualnych 

obrażenia fizyczne, ból           
i cierpienie, obniżona 
samoocena i poczucie 

własnej wartości, 
utrata poczucia 

atrakcyjności 
i godności, zaburzenia 
seksualne, oziębłość, 

zamknięcie się /lęk, strach, 
unikanie seksu/, 

uogólniona niechęć 
i obawa do przedstawicieli 

płci sprawcy 
przemocy 

 
Skutki te są czymś naprawdę okropnym i mogą wywołać często tez próby sa-
mobójcze, samookaleczenie i depresje. Osoby, które doswiadczyły tak trau-
matycznych przeżyć w przyszłości, gdy zobaczą swoich oprawców przypomną 
sobie co się kiedyś ddziało. Może to wywołać panikę, zaczną odczuwać nagle 
bardzo duży lęk. Ja sama niedawno będąc na zakupach jako współautor zau-
ważyłam w sklepie 2 osoby, które były właśnie takimi dręczycielami jeszcze 
kilka lat temu. Chciałam wybiec ze sklepu nie zważając, że trzymam właśnie 
zakupy. Gdyby nie osoba, która jest współautorem i wiedziała, jak mnie uspo-
koić mogłabym dostać kolejnego ataku paniki w miejscu publicznym. Świa-
domość, że osoby, które niszczą życie innym są tak często bezkarne jest czymś 
przerażającym. Młodzi ludzie mają problemy z funkcjonowaniem w społe-
czeństwie, boją się zaufać. Powrót do spokojnego i nie zaburzonego funkcjo-
nowania jest ciężki i potrafi zająć wiele lat a czasami potrafi zniszczyć to jedna 
osoba bub sytuacja. Jednak co się dzieje z osoba, która zadawała ten ból? 
Czuje się lepsza? Myślenie, że ma się władze nad innymi? Zapewne tak jeśli 
nikt nic nie zrobi, kiedy będzie popełniać te czyny. Jednak, jeśli ktoś zareaguje 
taka osoba poniesie odpowiedzialność. Może zostać odtrącona od środowi-
ska, w którym przebywała. Możliwe, że będzie musiała naprawić wszystkie 
szkody, które wyrządziła. Więc, co ma agresja do bezpieczeństwa zdrowotne-
go. Autorzy uważają, że tak naprawdę bardzo dużo. Bo nasze zdrowie zależy 
od tego jak się czujemy. Jeśli jesteśmy zagrożeni nie można mówić o bezpie-
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czeństwie. Dlatego należy mieć nadzieje, że ta sytuacja w końcu ulegnie po-
prawie i młodzi ludzie będą czuć się bezpieczniej.  
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