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Co to jest Agresja Rówieśnicza?
Agresja rówieśnicza może być
zdefiniowana jako bezpodstawna i
długotrwała demonstracja agresywnego
zachowania, werbalnego lub fizycznego,
ze strony jednostki lub grupy osób
względem drugiej osoby. Wiele
nieszkodliwych zabaw dzieciństwa może
wydawać się z gruntu agresywna i jest to
dosyć normalne. Jednak agresja staje się
nie do przyjęcia, jeśli używana jest do
dręczenia, zadawania bólu lub
upokarzania innych. Zachowanie, które
jest motywowane takimi intencjami,
zasługuje na określenie go mianem
“agresji rówieśniczej”.
Prześladowanie jest tak samo
powszechne w pracy lub w domu, jak i na
szkolnym podwórku, chociaż często
ukrywane jest pod pojęciami “bycia
asertywnym”, “wstawiania się za czyimiś
prawami“, “szkolenia dyscypliny“ lub
“kontrolowania innych“.
Nie tylko szkoła jest odpowiedzialna za
zmierzanie się z problemem agresji, lecz
również rodziny i społeczność.
Wydział Edukacji i Opieki Społecznej zrobi
co w jego mocy, by przy współpracy z
innymi wykorzenić agresję rówieśniczą ze
szkół.

Jak szkoły radzą sobie z agresją
wśród rówieśników?
Każda szkoła posiada strategię opieki nad
uczniem, jego dobra i pozytywnego
zachowania, która zawiera zapisy przeciwko
agresji rówieśniczej. Określa ona ogólne
strategie i procedury obowiązujące w szkole i
przedstawia zarys działania, jak zwalczać
agresję wśród rówieśników. Może ona
zawierać takie aspekty, jak:

Co szkoła zrobi jeśli moje dziecko
zostanie zamieszane w incydent
agresji rówieśniczej?
Jeśli podczas dochodzenia w sprawie
incydentu szkoła jest przekonana, że miało
miejsce prześladowanie, wtedy rodzice
wszystkich zamieszanych w to dzieci
zostaną poinformowani.
Pracownicy będą współpracować z
rodzicami, aby uzgodnić najlepsze metody
dla obu, szkoły i rodziny, jak wspierać te
dzieci.



zachęcanie dzieci do regularnego
rozmawiania o agresji wśród rówieśników
i powiązanych z tym kwestiach



włączanie rodziców, nauczycieli i innych
pracowników w opracowywanie strategii
przeciwko agresji rówieśniczej

Co mam robić jeśli uważam, że moje
dziecko jest prześladowane?



bycie czujnym na stosunki koleżeńskie
między dziećmi, przy szczególnym
zwracaniu uwagi na jakiekolwiek oznaki
niewyjaśnionego strapienia dziecka



zachęcanie do zgłaszania przypadków
agresji rówieśniczej i poufnego ich
traktowania

Na początku powinieneś(aś) skontaktować
się ze szkołą i umówić się na rozmowę z
odpowiednim pracownikiem szkoły. W
zależności od strategii szkoły może to być
nauczyciel dziecka lub wyznaczona do tego
osoba w szkole lub dyrektor szkoły.



wspieranie i doradzanie zarówno ofiarom,
jak i prześladowcom w odpowiedni
sposób oraz ogólnie poprzez program
nauczania wychowania społecznego



prowadzenie rejestru incydentów



regularne analizowanie szkolnych
procedur i postępowania w celu
usiłowania zmniejszenia ryzyka
występowania zachowań
prześladowczych

Rezultatem tego spotkania powinno być
porozumienie między obiema stronami, jakie
dochodzenie lub działania są wymagane.

Co, jeśli mam wrażenie, że nic nie jest
robione?
Najpierw powinieneś porozmawiać o tym z
dyrektorem szkoły. Jeśli wciąż nie jesteś
zadowolony z działań podjętych po tym
spotkaniu, masz prawo zgłosić się z
problemem do Wydział Edukacji i Opieki
Społecznej.
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W CELU UZYSKANIA DALSZYCH
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO

AGRESJA RÓWIEŚNICZA
(ang. BULLYING)
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Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i
opiekunów

Ambitne działanie, aby wspólnie
osiągać doskonałe rezultaty

