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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE AGRESJI WŚRÓD UCZNIÓW 

 

 Nauczycielu! Sprawdzanie przez uczniów wytrzymałości nauczyciela jest na porządku 

dziennym w wielu szkołach. Jeśli spotkasz się z agresją ze strony ucznia – pamiętaj, 

najważniejsze jest szybkie, zdecydowane i właściwe reagowanie. Dlatego: 

 Staraj się opanować i nie odpowiadaj na agresję ucznia swoją agresją, także słowną.  

 Pamiętaj, że to bardzo trudne i nie raz ci się nie powiedzie. Nie wpadaj jednak w panikę i 

rozpacz. 

 Daj sobie prawo do popełniania błędów i przeżywania bezradności. Szczególnie pamiętaj 

o możliwości uzyskania pomocy ze strony innych osób: kolegów nauczycieli, 

specjalistów, a także rodziców Twoich podopiecznych. 

 Staraj się rozpoznać sytuację rodzinną ucznia agresywnego. Agresja jest najczęściej 

wyrazem lęku i przerażenia. Sprawcy przemocy to prawie zawsze ofiary agresji i 

zaniedbania ze strony innych osób. 

 Spróbuj spojrzeć na agresję, jak na rozpaczliwą prośbę zwrócenia na siebie uwagi i 

wołanie o pomoc. Dziecko zaniedbane z różnych przyczyn, wychowujące się w rodzinach 

niedających wystarczająco dobrego kontaktu, w konflikcie z problemem alkoholowym – 

zachowuje się tak, by przyciągnąć uwagę dorosłych. 

 Pamiętaj, że przyczyną zachowania agresywnego mogą być również uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego i inne choroby. W związku z tym konieczna jest 

specjalistyczna pomoc lekarska. 

 Szukaj najbardziej efektywnych i zindywidualizowanych form karania zachowań 

agresywnych. Zauważ, że niektóre kary wzmagają agresję. Oprócz karania stosuj więc jak 

najczęściej nagradzanie. Zauważaj dobre zachowania i mocne strony agresywnego ucznia, 

nawet ledwo dostrzegalne. Wzmacniaj je, chwal i doceniaj każdy, choćby najmniejszy 

sukces. To może być trudne, bo sukces jest nieproporcjonalny do przewinień, ale warto 

drobnymi krokami budować podstawę, która będzie dla ucznia oparciem. 

 Poszukaj „wyzwalaczy”, czyli specyficznych zdarzeń, które działają jak mechanizmy 

spustowe uruchamiające wybuch agresji u Twojego ucznia. Może jest on szczególnie 

czuły, wręcz przeczulony na twoje słowa, ton głosu, mimikę i gestykulację. Sam możesz 

odkryć, które z Twoich zachowań wywołują u niego wybuchy agresji i starać się je 

eliminować w kontakcie z nim. 
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 Staraj się oddzielić, chociaż to bardzo trudne, ucznia od jego zachowań. Nie zapominaj, że 

pod szczelną maską agresji najczęściej kryje się zalęknione, skrzywdzone dziecko. 

Zachowania agresywne to najczęściej rozpaczliwe wołanie o pomoc i chaotyczne prośby 

zwrócenia na siebie uwagi. Szukaj i powierzaj agresywnemu uczniowi zadania i 

obowiązki, którym podoła, odniesie sukces i uzyska od Ciebie sprawiedliwą nagrodę. W 

przypadku ucznia chorego lub z zaburzeniami emocjonalnymi – kieruj się zaleceniami 

specjalistów, zawartymi np. w opinii/orzeczeniu PPP. 

 Szukaj wsparcia i pomocy u innych osób. Dziel się swoimi rozterkami, pomysłami i 

rozwiązaniami. Twórzcie z całą radą pedagogiczną wspólną strategię postępowania 

dopasowaną do konkretnego ucznia i jego sytuacji. 

 


