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- Jak często spotykamy się z agresją?
- W jakich sytuacjach spotykamy się
z agresją?

- Jakie są objawy agresji/ po czym
poznajemy, że to agresja?
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AGRESJA:
- Fizyczna – bicie, kopanie, plucie, wymuszanie
pieniędzy, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie
własności.
- Słowna – przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie,
plotkowanie, obgadywanie, namawianie, grożenie,
szantażowanie.
- Bez użycia słów i kontaktu fizycznego - wrogie gesty,
miny, manipulowanie związkami przyjaźni

Co to jest EMOCJA?
1. To reakcja człowieka na otoczenie, która
odzwierciedla jego stosunek do tego
otoczenia.
2. Jest to wyraz stosunku człowieka do
rzeczywistości i świata.
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Wyróżniamy emocje:
– dodatnie (pozytywne) – np. zadowolenie,
satysfakcja, radość,
– negatywne (ujemne) – gniew, złość.

Z emocjami (uczuciami) nie dyskutujemy, są one
dane każdemu z nas. Każdy ma prawo do ich
przeżywania.
Poprzez emocje człowiek przeżywa rzeczywistość.

ABC(D) Emocji - Podstawowe
założenie:
„Fakty nie powodują naszego
zdenerwowania,
a raczej nasza opinia o nich.”
(Epiktet)
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Czym jest ZŁOŚĆ?
Złość – to emocja (uczucie) do której mamy prawo.
Złość – bywa nakręcana przez myśli tzw. MONITY
(np.. Znowu będzie..., Na pewno mi się nie uda...)
Złość– widać np. po oczach.

Sygnały zewnętrzne złości :
mimika twarzy, zaciśnięte pięści, krzyk, płacz,
łzy, przekleństwa.

Sygnały wewnętrzne złości :
pobudzenie, mocniej bijące serce, suchość w
ustach, gula w gardle, napięcie w karku lub
mięśni, natłok myśli.
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MYŚLENIE
–Od myśli (opinii) zależy czy złość narasta, czy
opada.
–Uczymy się (i naszych podopiecznych) myśli
uspokajających tzw. REDUKTORÓW np.. Nie ma
sensu.
–Dokonujemy analizy co takiego u nas (lub u
innych) powoduje wyzwolenie w nas złości.

Wypracowujemy: techniki radzenia sobie ze złością
swoją i innych.

Uczymy się (i naszych podopiecznych): umiejętności
prospołecznych dzięki którym możemy radzić sobie w
trudnych sytuacjach np.. Proszenie o pomoc, Radzenie
sobie z pominięciem lub oskarżeniem.
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Złość składa się z następujących
elementów:

1. Myśl – na początku.
2. Reakcja fizjologiczna – np.. Napięcie
mięśni, wzrost ciśnienia.
3. Atak – robisz to, do czego przygotowały
cię dwie pierwsze fazy.

6

2012-03-29

Złość – wyzwala ją poczucie zagrożenia.
Zagrożenie może sygnalizować:
- bezpośrednia groźba ataku fizycznego,
- naruszenie poczucia godności własnej,
- niesprawiedliwe lub grubiańskie
potraktowanie nas przez kogoś,
- obraza lub poniżenie,
- udaremnienie prób osiągnięcia ważnego dla nas
celu

PO CO NAM EMOCJE ?
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SMUTEK :
-Jego główną funkcją jest niesienie pomocy w
pogodzeniu się ze znaczną stratą (śmierć kogoś
bliskiego albo wielkie rozczarowanie).
- Powoduje obniżenie energii i zapału do podejmowania
różnych czynności życiowych.

- W miarę pogłębiania smutku i nadchodzenia depresji
obniża się i ulega spowolnieniu metabolizm ciała.
- Wycofanie się i zamknięcie w sobie pozwala na
opłakanie straty lub zawiedzionej nadziei.

GRYMAS ODRAZY:
Widoczne na twarzy oznaki odrazy (ściągnięta górna
warga i lekko zmarszczony nos) - świadczą o:

-pierwotnym odruchu zamknięcia nozdrzy przed
obrzydliwym zapachem,
- albo wyplucia niesmacznego pokarmu.

8

2012-03-29

ZASKOCZENIE :
-uniesienie brwi pozwala na szersze ogarnięcie
spojrzeniem przedpola,
-jednocześnie zwiększa dopływ światła do
siatkówki.

Dzięki temu dociera do nas więcej wizualnej
informacji o niespodziewanym wydarzeniu i
pozwala szybciej zorientować się, co się dzieje i
opracować lepszy plan działania.

MIŁOŚĆ, CZUŁOŚĆ:
-powodują pobudzenie układu przywspółczulnego
(reakcja relaksacyjna).
Jest to zespół reakcji całego ciała wywołujący
stan ogólnego zadowolenia i spokoju,
który ułatwia współpracę.
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STRACH:
- Powoduje to odpływ krwi z twarzy (staje się blada) a ciało
choćby na chwilę zastyga w bezruchu.
- Wydzielane są hormony, które zmuszają całe ciało do
czujności ( staje się wrażliwe na bodźce zewnętrzne i gotowe
do działania).
- Cała uwaga skupia się na bezpośrednim zagrożeniu,
abyśmy mogli lepiej ocenić,jak na nie zareagować.
- Krew dopływa do dużych mięśni szkieletowych (takich jak
mięśnie nóg). Dzięki temu łatwiej rzucić się do ucieczki.

ZŁOŚĆ:
- Krew napływa do rąk, dzięki czemu łatwiej jest
chwycić za broń albo wymierzyć cios wrogowi.
-Wzmaga się rytm uderzeń serca.
-Zwiększa się wydzielanie adrenaliny, co
powoduje przypływ energii wystarczającej do
podjęcia dynamicznego działania
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Według Arystotelesa emocje:

-powinny być właściwe,
-odpowiednie do okoliczności.
Jeśli są zanadto stłumione, to wywołują apatię i
nadmierny dystans w stosunku do wszystkiego.
Jeśli natomiast wymkną się spod kontroli, przybiorą
skrajną postać i uporczywie się utrzymują, to stają
się patologiczne ( np. porażający niepokój,
niepohamowana złość ).

WYCISZANIE ZŁOŚCI:
- Przeczekanie przypływu adrenaliny w otoczeniu,
w którym mało prawdopodobne jest znalezienie się
w sytuacji wyzwalającej złość.
- Rozrywka umożliwia cykl potęgowania się wrogich
myśli.

- Wyjście dla ochłonięcia.
-Relaksacja ( głębokie oddychanie i rozluźnianie mięśni)
-Wysiłek fizyczny.
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Pewna doza agresji jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa sobie i najbliższym.
Prawidłowo działający mózg powinien poprawnie
oceniać skalę zagrożenia, dobierać do niego
adekwatne środki i uwzględniać skutki
(konsekwencje) przemocy.
Ważnym jest abyśmy nauczyli się rozpoznawać
nasze uczucia.
Każdy z nas powinien identyfikować zjawiska,
fakty tzw.,,zapalniki”, którym towarzyszy jego
podwyższona emocjonalność.

Zidentyfikowanie objawów
(tzn. indywidualnych fizycznych zdarzeń, takich
jak napięcie mięśni, zaczerwienienie twarzy,
zaciskanie pięści):
pozwala na wypracowanie indywidualnego
sposobu radzenia sobie ze złością własną lub
złością innych.
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MONITY – to kierowane do siebie stwierdzenia,
które ukierunkowują przebieg reakcji i
przeformułowywują je na takie, które posłużą
powstrzymaniu agresywnych zachowań.

REDUKTORY – to techniki służące redukowaniu
pobudzenia fizjologicznego w organiźmie.

SAMOOCENA
tzn. uświadomienie sobie łańcucha:
zapalnik – objawy zaniepokojenia –
upomnienia – reduktory

NAGRADZANIE
wynagradzanie swoich pozytywnych
zachowań
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Dla poszerzenia zakresu działań
przydatnych w radzeniu sobie z
zakłóceniami należy stawiać pytania typu:

Co zrobię jeżeli… ?
Co my zrobimy jeżeli …?
Co mogę zrobić, żeby nie…?

Umiejętności prospołeczne:
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RADZENIE SOBIE Z OSKARŻENIEM:
• Poczekaj i powiedz: „ Muszę się uspokoić”.
• Zastanów się nad tym, o co oskarżyła cię
dana osoba.
• Zapytaj samego siebie: „ Czy ta osoba ma rację?”
• Pomyśl o możliwościach wyboru:
- wyjaśnij, że nie ponosisz winy za to co się stało,
- przeproś,
- zaoferuj zadośćuczynienie za to co się stało.

REAGOWANIE NA DOKUCZANIE /
ZACZEPIANIE:
• Zatrzymaj się i policz do pięciu.
• Pomyśl o możliwościach wyboru:
- zignoruj zaczepkę,
- powiedz jak się z tym czujesz,
- podaj powód drugiej osobie, dla którego
powinna przestać.
• Zrealizuj swój najlepszy wybór.
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RADZENIE SOBIE ZE SWOJĄ
ZŁOŚCIĄ:
• Zatrzymaj się i policz do dziesięciu.
• Pomyśl o możliwości wyboru:
- powiedz tej osobie, własnymi słowami
dlaczego jesteś zły,
- na dany moment odejdź,
- wykonaj ćwiczenie relaksacyjne.
• Zrealizuj swój najlepszy wybór.

RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ
INNYCH:
• Posłuchaj tego, co dana osoba chce powiedzieć.
• Pomyśl o możliwościach swojego wyboru:
- wysłuchaj, co dana osoba ma do powiedzenia,
- zapytaj dlaczego dana osoba jest zła,
- podsuń tej osobie pomysł na rozwiązanie problemu,
- na daną chwilę odejdź.
• Zrealizuj swój najlepszy wybór.
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STYLE NIEWŁAŚCIWEGO
ZACHOWANIA SIĘ RODZICÓW:
• Całkowite lekceważenie uczuć dziecka.
• Okazywanie nadmiernego pobłażania.
• Pogarda i brak jakiegokolwiek szacunku
dla uczuć dziecka.

Przyczyny agresji w szkole:
• Nadopiekuńczość, wybuchowość
rodziców, brak zainteresowania
sprawami dziecka mogą też
wzmacniać negatywne
zachowania.
• Do tego „dochodzi” burza
hormonów związana z
dojrzewaniem( 10- krotnie wzrasta
stężenie testosteronu).
• W grupie są ważne, silne,
atrakcyjne osobowości i jeżeli tacy
uczniowie będą zachowywać się w
stosunku do słabszych agresywnie,
klasa zacznie ich naśladować.
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SYMPTOMY AGRESJI W SZKOLE:
• Nauczyciele - często nieświadomie - nie reagują na
wyzwiska, wulgarne słowa, obgadywanie, wyszydzanie
i izolowanie niektórych dzieci.
To czasem potrafi zjednoczyć grupę i dopóki nie
zakłóca procesu nauczania, nauczyciel stara się nie
ingerować.
To błąd ! - Nauczyciel powinien być wrażliwy na
wczesne sygnały agresji, powinien poinformować
uczniów, że nie będzie ich akceptował.

Dobra atmosfera w klasie przeciwdziała agresji:
• Z punktu widzenia efektywnosci nauczania i przeciwdziałania
patologicznym zachowaniom zawsze warto stworzyć taką
atmosferę w grupie, by pomóc dzieciom, które są poza
zbiorowością.
• Można opanować umiejętności, które pozwolą na dobry kontakt z
uczniem. Ważne, by dokładnie wsłuchać się w to o czym młody
człowiek mówi, nie obrażać go i odpowiednio nagradzać lub karać.
• Bardzo istotne jest podnoszenie wzroku w trakcie sprawdzania
listy obecności, patrzenie na ucznia, wyrażanie pochwał nie tylko
werbalnie, ale również uśmiechając się czy potakując.
• Kiedy nauczyciel wychodzi zza biurka, spaceruje wśród
podopiecznych, jest z nimi w stałym kontakcie i nie prowadzi
lekcji jedynie w formie wykładu- bardzo szybko w jego klasie
pojawiają się pozytywne zmiany.
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Co robić, gdy w klasie pojawi się agresja?
• Agresja nie może być tematem tabu i nie wolno pomijać
najdrobniejszych przejawów niewłaściwych zachowań.
• Konieczna jest rozmowa, czytelny komunikat o tym, że
agresja jest zachowaniem, na które nauczyciel absolutnie
się nie zgadza.
• Gdy szkoła podejmuje decyzję o walce z agresją,
konieczne jest współdziałanie całej społeczności
szkolnej i zaangażowanie w nią rodziców.
• Agresja w jednej klasie nie jest problemem jej
wychowawcy, ale problemem całej szkoły nad
rozwiązaniem którego wszyscy pracują.

Jak pomóc ofiarom agresji?
 Najgorsze jest lekceważenie pierwszych sygnałów!
 Uczniowie zawsze sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć.
 Natomiast pierwszą reakcją ofiary jest wstyd. Otoczenie
wzmacnia to uczucie, bagatelizując często problem, mówiąc:
bądź bardziej stanowczy.
 Pomijanie ich milczeniem jest informacją, że nie jest ważne,
aby wszyscy czuli się dobrze.
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Krytyka, upokarzanie i karanie agresywnych
eskaluje agresję.
Okazanie zainteresowania i pomocy zachęca
do współpracy .

RADY DLA RODZICÓW:
• Jeśli jesteś rodzicem agresywnego dziecka zacznij od
przyjrzenia się sobie: jak zwracasz się do dziecka, jak do innych
członków rodziny? W jaki sposób egzekwujesz swoje
wymagania? Co sam myślisz o agresji i agresywnych
zachowaniach? Czego twoje dziecko może się dowiedzieć na ten
temat przysłuchując się twoim rozmowom, czy na przykład
komentarzom do oglądanych programów TV ?
• Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami
modelującymi postawy i zachowania dzieci.
• Jeśli dzieci zrozumieją powody, dla których przeżywają złość,
a także rodzice pomogą im wyrażaś ją w akceptowany społecznie
sposób, będą rzadziej skłonne do nierozumnych, agresywnych
wyładowań.
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• GDY WIDZISZ AGRESJĘ W KLASIE:
pamiętaj to nie jest temat tabu
reaguj
rozmawiaj z dzieckiem
Jeśli możesz rozmawiaj z jego kolegami
zwróć się do dyrekcji,nauczycieli i innych
rodziców
szukaj pomocy u specjalistów np. PPP
nie zostawiaj dziecka i siebie z tym problemem

PRZYCZYNY PRZEMOCY ZE STRONY
NAUCZYCIELI WOBEC DZIECI
STRES ZAWODOWY
AGRESJA ZE STRONY DZIECI
PRZEPRACOWANIE
NIEWYKONYWANIE POLECEŃ
NIEDOCENIANIE ZAWODU
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NIEPEWNOŚĆ PRACY
MANIPULOWANIE UCZNIAMI
TRUDNOŚCI MATERIALNE
PRZEDMIOTOWY STOSUNEK DO UCZNIA
LĘK PRZED UTRATĄ WŁASNEGO
AUTORYTETU

PAMIĘTAJ!
–Stosuj reduktory i samonagradzanie.
–Korzystaj z wiedzy własnej i innych.
–Korzystaj z wypracowanych w szkole
Procedur Interwencyjnych.
–Poszerzaj swoją wiedzę psychologiczną –
pracuj nad sobą.
–Korzystaj z umiejętności prospołecznych.
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Zapobieganie za sprawą
sygnałów wszechobecności
i sygnałów powstrzymujących.

Sygnały niewerbalne:
- stój tak, byś mógł ogarnąć wzrokiem
wszystko, co się dzieje,
- przechadzanie/przemieszczanie się,
- zerkanie lub ustawienie się bokiem
podczas innych prac,
- spoglądanie na dziecko,
- rozmawianie z dzieckiem,

23

2012-03-29

- tłumienie zakłóceń w zarodku
za pomocą odpowiedniego spojrzenia
mimiki, gestu lub innych sygnałów,
- podchodzenie do dzieci gdy zaczynają
niewłaściwie się zachowywać,
- wyznaczanie granic.

ODDZIAŁYWANIE NIEWERBALNE
GROŹNE SPOJRZENIA I GESTY

wydawać zwięzłe i konkretne polecenia
( zwroty pozytywne „posłuchaj” zamiast:
„nie rozmawiaj”),
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Sposoby postępowania służące
opanowaniu agresji:
1. Pozwolenie dziecku na uspokojenie się.
2. Pomocne jest wskazanie dziecku co można zrobić ze swoją
złością gdy nas dopada.
3. Powstrzymanie ogromnej agresji dziecka.
4. Zmiana okoliczności wyzwalających zwykle agresywne
zachowanie dziecka.
5. Nagradzanie zachowań nieagresywnych, pochwały opisowe.
6. Nagradzanie zachowań nieagresywnych, przy ignorancji
niewłaściwych zachowań.
7. Wyłączenie - dzieci potrzebują czasu na ochłonięcie.

Czym jest autorytet?

25

2012-03-29

Pamiętaj, że autorytet może:

- blokować aktywność dziecka,
- pozbawiać samodzielności,
- osłabiać motywację do uczenia się.

Budowanie autorytetu =
dyscyplina!
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Pomocy szukamy:
- w szkole: nauczyciele
(pedagog/psycholog), dyrekcja
- w środowisku: PPP, Policja,
Komitet Ochrony Praw Dziecka itp..

,,Chwalić należy tych, którzy
złoszczą się na właściwe rzeczy i
odpowiednich ludzi we właściwy
sposób, w odpowiednim czasie
oraz przez właściwy okres
czasu...”
Arystoteles
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