
AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY I DZIECI

Agresja jest zjawiskiem, które staje się coraz większym problemem w polskich szkołach. 
Media pełne są doniesień o kolejnych przypadkach pobić uczniów przez rówieśników, znęcania się 
psychicznego, przemocy wobec dzieci a coraz częściej także agresji uczniów wobec nauczycieli. 
Jednocześnie obniża się wiek zarówno sprawców jak i ofiar przemocy w szkole.
 Dostrzega się, że dzieci są żądne panowania, nie umieją przegrywać, terroryzują 
rodziców,są apodyktyczne, skażone egoizmem. Pochodzą z rodzin małodzietnych,lub 
wielodzietnych, albo tzw. dobrych rodzin, posiadają nadopiekuńczych rodziców, są wykładnią 
wychowania bezstresowego. „Mocnych przeżyć” szukają w bitwach ulicznych. Wychowuje ich 
grupa, bowiem jeśli nie dostanie się ciepła w domu, to dąży się do wychowania stadnego. Agresja 
jest ślepa, bowiem „ wieśniak” może pomóc, a „elegant” zabić.

Coraz więcej uczniów przyznaje, że zostało pobitych lub też było świadkami takiego 
zdarzenia. Psychologowie podkreślają, że agresja i przemoc w coraz większym stopniu dotykają 
szkół podstawowych. Ogromny wpływ na taki stan ma moda na agresywne zachowania wśród 
młodzieży. 
 Do najważniejszych motywów determinujących przestępczość (dot.agresji) zalicza się:
1)chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych, 
2)zaimponowanie innym,
3)wpływ kolegów lub dorosłych, 
4)chęć przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych,
5)powielanie wzorców i zachowań oglądanych w domu lub w środowiskach masowego 
przekazu. 
Przez zachowanie agresywne rozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom 
lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czy 
napaści fizycznej lub słownej (Z. Skorny, 1968). 

Jak podaje encyklopedia pedagogiczna pod redakcją W.Pomykało można wyróżnić dwie 
różne formy agresji:
Pośrednią - Agresja słowna najczęściej przejawia się używaniem wulgaryzmów i innych 
określeń ogólnie uznawanych za obraźliwe. Do tej kategorii należą również drwiny, 
szyderstwa, poniżanie oraz wszelkiego rodzaju groźby, nie wyłączając tych o użyciu siły.
Bezpośrednią - Agresja fizyczna to przede wszystkim bicie, gryzienie, plucie, kopanie, 
popychanie, obrzucanie przedmiotami i dręczenie zwierząt. Charakter agresywny mają także 
wszelkie zachowania zmierzające do samookaleczenia, bardzo częste na przykład podczas tak 
zwanych napadów złości, oraz umyślne niszczenie własnych albo cudzych przedmiotów. 
 W ostatnich latach pojawił się podział na 6 kategorii agresji:
1.„Agresja i przemoc fizyczna”. Jej przejawy to: umyślne potrącanie innych, bicie się
z kolegami lub koleżankami, zabieranie siłą przedmiotu, pieniędzy innym uczniom, bójki grupowe. 
2. „Agresja i przemoc werbalna”. Jej wykładnią są obrażanie i wymyślanie słowem innym 
uczniom, rozpowszechnianie kłamstwa o innych uczniach, używanie wulgarnych słów. 
3. „Agresja i przemoc psychiczna”. Przejawia się w utrudnianiu nauczycielowi w trakcie 
prowadzenia lekcji, przymuszaniu innych do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty, zmuszaniu 
innych do kupowania rzeczy za ich pieniądze. 
4. „Agresja i przemoc przeciwko rzeczom”. Polega na bazgraniu i pisaniu po ławkach, niszczeniu
przedmiotów wyposażenia szkolnego lub w miejscach publicznych, malowaniu farbami ścian, jak 
również niszczenie rzeczy należących do innych to objaw tej kategorii. 
5. „Agresja i przemoc grożąca użyciem broni”, a więc polega na wykorzystaniu wszelkich 
narzędzi. 
6. „Agresja i przemoc seksualna”. Zaczepianie, prowokowanie i przymuszanie do zachowań 
seksualnych, to jej przejaw. 
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