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AGRESJA

• zachowania, które zmierzają 
do wyrządzenia komuś krzywdy 
fizycznej lub psychicznej



UNIFIKACJA AGRESJI

• grupowa — agresja staje się powszechna 

we wszystkich warstwach społecznych

• płciowa — wzrost agresywności obserwowany 

jest zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców



GNIEW

• emocja

• wrodzona skłonność odpowiedzialna za atak 
w sytuacji zagrożenia lub frustracji



WROGOŚĆ

• element osobowości o charakterze relacyjnym 
(odnoszący się do relacji między ludźmi)

• stała, negatywna postawa w relacjach z innymi 
ludźmi

• skłonność do negatywnych ocen, gniewu, 
podejrzliwości



AGRESYWNOŚĆ

• cecha osobowości

• stała gotowość do reagowania agresją 
na wywołujące ją sygnały

• gotowość do percepcji (odbioru) tych sygnałów



PRZEMOC

• celem  jest zniszczenie, ukaranie, kontrola

• intencjonalność (działanie umyślne)

• racjonalność (działanie przemyślane)

• naruszenie dóbr i praw osobistych jednostki

• powodowanie szkód

• powtarzalność



BULLYING

• musi wystąpić nierównowaga sił między 
sprawcą/sprawcami a ofiarą

• zamierzona intencja skrzywdzenia drugiej 
osoby

• agresywny akt nie jest wynikiem prowokacji 
i powtarza się na przestrzeni jakiegoś czasu



MOBBING

• w miejscu pracy lub nauki 

• jednostka narażona jest na systematyczną 
opresję ze strony jednej lub kilku osób

• osoba odbiera ten stan rzeczy jako wyraz 
dyskryminacji i przyjmuje status ofiary



SKĄD TA AGRESJA? 
czynniki ryzyka



SKĄD TA AGRESJA?    
biologiczne czynniki ryzyka, 
które predysponują w dzieciństwie do zaburzeń behawioralnych, 
a w dorosłości do zachowań agresywnych:

• spożywanie przez matkę alkoholu w ciąży 
• używanie tytoniu i kokainy 
• niedożywienie matki w ciąży 
• niedotlenienie dziecka w czasie porodu
• dziedziczenie (geny)
• organiczne uszkodzenia ośrodkowego układu 

nerwowego
• zaburzenia neurotransmiterów



SKĄD TA AGRESJA?    
społeczne czynniki ryzyka

• stosowanie metod wychowawczych opartych na karach 
cielesnych

• poszczególni członkowie rodziny kroczą swoją drogą, 
nie realizują wspólnych planów, nie pomagają sobie 
wzajemnie

• tendencja do lekceważenia dzieci przez dorosłych

• rodziny prezentują cyniczne stanowisko wobec relacji 
międzyludzkich

• oglądanie agresywnych scen w realnym życiu, na filmach
i w grach – tzw. MODELOWANIE, czyli społeczne uczenie



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ?
czynniki protekcyjne



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ? 
rozwijanie umiejętności interpersonalnych

• empatia

• aktywne słuchanie

• porozumiewanie się (komunikacja werbalna i niewerbalna)

• przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych 
(zamiast krytyki – ocenianie kształtujące)

• asertywność

• negocjowanie 

• rozwiązywanie konfliktów

• współdziałanie

• praca w zespole

• związki i współdziałanie ze społecznością



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ? 
budowanie samoświadomości

• adekwatna samoocena 

• identyfikacja własnych mocnych 

i słabych stron 

• pozytywne myślenie

• budowanie pozytywnego obrazu 

własnej osoby i własnego ciała



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ? 
umiejętności radzenia sobie ze stresem

• regulacja emocji 

• radzenie sobie z silnymi emocjami

• samokontrola

• radzenie sobie z presją i trudnymi sytuacjami

• gospodarowanie czasem 

• poszukiwanie pomocy



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ? 
umiejętności podejmowania decyzji

• krytyczne i twórcze myślenie 

• rozwiązywanie problemów 

• przewidywanie konsekwencji własnych działań i zachowań

• identyfikacja ryzyka dla siebie i innych 

• poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

• uzyskiwanie informacji i ocena ich wartości

• stawianie sobie celów



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI?
nauka rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi

BAJKI O EMOCJACH



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI?
nauka rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi

GRY O EMOCJACH



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI?
trening umiejętności społecznych



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI?
trening kontroli złości



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI?
trening kontroli złości 

DOMOWY/SZKOLNY KODEKS ZŁOŚCI

1. Ja, ___________________, mam prawo się złościć.
2. Gdy czuję się zdenerwowany czy zły mogę:
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
3. Jednak nie wolno mi:
• Nikogo uderzyć, także siebie
• Niszczyć rzeczy własnych i innych osób
• ________________________________
• ________________________________

4. Jeżeli zrobię coś z punktu 3, mogę ponieść 
konsekwencje

Umówiona konsekwencja:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Podpisy:



CO POMAGA ZMNIEJSZYĆ AGRESJĘ U DZIECI? 
ochrona dziecka przed agresją w grach

• zawsze należy sprawdzić klasyfikację wiekową na opakowaniu gry 
lub w cyfrowym punkcie sprzedaży

• warto spojrzeć na streszczenie lub ocenę gry - najlepiej samemu zagrać 
w grę lub grać w gry wideo z dziećmi, to najlepszy sposób, aby zdobyć 
informacje na ich temat

• należy doglądać dzieci, kiedy grają i rozmawiać z nimi o grach, w które 
grają; warto wyjaśnić, dlaczego niektóre gry mogą być nieodpowiednie

• należy ustalić czas, który można spędzić na graniu w ciągu tygodnia
• zachęcać dzieci do regularnych przerw
• należy mieć świadomość, że gry mogą umożliwiać zakup dodatkowych 

treści do pobrania
• gry online są rozgrywane w wirtualnych społecznościach umożliwiających 

interakcje z nieznanymi współgraczami - należy ostrzec dzieci przed 
podawaniem danych osobowych i poprosić o zgłaszanie nieodpowiedniego 
zachowania

• należy wyznaczyć granice (wiek, czas, wydatki, dostęp online) za pomocą 
narzędzi kontroli rodzicielskiej


