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1.Wspólnie wychowujemy młodego odpowiedzialnego człowieka. 

Znaczenie dobrych stosunków: rodzice-wychowawca-szkoła. 

 

W obecnych szkołach masowych uczy  się młodzież z różnymi deficytami rozwojowymi, 

alergicy, uczniowie nadpobudliwi, o obniżonych możliwościach intelektualnych, zdolni 

 i przeciętni. 

Z problemami edukacyjnymi swoich dzieci nie zawsze radzą sobie rodzice.  

Wielu rodziców liczy na pomoc życzliwych nauczycieli, pragnie współpracować, lecz nie 

wie jak to zrobić. 

 Bardzo ważne jest, aby ta współpraca układała się pomyślnie i rodzice angażowali się 

 w  życie szkoły. Każda szkoła ma gwarantować  uczniowi równy start w dorosłe życie, 

umożliwiać rozwój zainteresowań, zdolności. 

Rolą szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Młody człowiek naśladuje 

dorosłych w tym co dobre i złe, gdyż w życiu codziennym dewaluują się tradycyjne 

wartości, zacierają granice miedzy dobrem a złem, co powoduje że młodzież często ulega 

zagubieniu sięgając po alkohol, inne używki, rodzi się przemoc, agresja , bunt. 

Szkoła może skutecznie wychowywać tylko wspólnie z rodzicami, bez takiej współpracy 

wychowanie szkolne nie ma żadnych szans. 

Wszyscy powinniśmy zjednoczyć się w naszych działaniach, aby wychować 

odpowiedzialnego człowieka, który bez naszej pomocy sam potrafi podejmować dobre 

decyzje, odróżnić dobro od zła, potrafi wybrać dla siebie optymalną drogę rozwoju. 

Dorastanie to okres ciągłych zmian. Szukanie akceptacji jest dla nastolatka ciągłą 

„walką”. 

Choć większość nastolatków nie chce się do tego przyznać, tym czego najbardziej 

potrzebują jest akceptacja ,aprobata i uwaga Rodziców. 

Jeżeli nie zaspokoją swoich potrzeb w domu, szukają ich spełnienia poza nim, szukają 

grupy, która ich zaakceptuje. 

W zależności do jakiej grupy trafią, starają się zaistnieć/ często poprzez przemoc, 

agresję/ byleby spotkać się z aprobatą. 

 

Oto kilka porad dla Rodziców: 

- bez kontaktu i współpracy z Rodzicami wychowawca nie zdobędzie rzetelnej wiedzy  

na temat swojego wychowanka 

- dobrze, jeżeli szczera rozmowa z wychowawcą w klimacie wzajemnego zaufania wyłoni 

prawdziwą przyczynę niepowodzeń ucznia, wtedy przy mądrym postępowaniu można 

ten mechanizm zatrzymać 



-nie ograniczajmy swojego przyjścia do szkoły tylko do wywiadówek lub wezwań 

/wychowawcy mogą porozmawiać z Rodzicami podczas swoich godzinnych dyżurów, 

piszmy e-maile/ 

- w sytuacjach trudnych, problemowych rodzic może skorzystać z pomocy pedagoga 

szkolnego- zapewniona dyskrecja 

-szkoła służy ofertą placówek  oferujących pomoc rodzinie oraz uczniom 

-mądra i odpowiedzialna postawa rodziców i wychowawców pomoże w rozwoju 

osobowości młodych ludzi 

- w miarę swoich możliwości i wolnego czasu działajmy w Radzie Rodziców 

 

 

2.Jak przeciwdziałać agresji wśród młodzieży? 

Szkoła jest miejscem gdzie należy zadbać o bezpieczeństwo, atmosferę oraz dobre 

samopoczucie uczniów, jak i również, w razie potrzeby przeciwdziałać groźnemu 

zjawisku jakim jest przemoc. 

Z ankiet przeprowadzanych corocznie wśród uczniów naszej szkoły wynika ,  

że  młodzież na ogół czuje się w niej bezpiecznie. 

Wszystkim nam, nauczycielom, rodzicom zależy na tym, aby wśród młodzieży 

przebywającej w naszej szkole nie rodziła się agresja. 

Agresja to świadoma chęć sprawienia komuś bólu, wyrządzenia szkody psychicznej  

lub fizycznej. Najbardziej powszechna jest agresja słowna przejawiająca się w natężeniu 

głosu, intonacji, słownictwie. 

Młodzi ludzie przeklinają, używają wulgaryzmów. Nie mówią do siebie, tylko krzyczą. 

Drugim stopniem agresji jest naruszanie przestrzeni osobniczej  

 nietykalności cielesnej. Zauważamy jak wiele jest w rozmowach młodzieży 

poszturchiwań, klepnięć, kopnięć, szarpania. Największym problemem jest  

to, że próg agresywności znacznie się obniżył, a poza tym nastąpiło społeczne 

przyzwolenie na przejawianie zachowań agresywnych. 

Według ludzi młodych konflikt należy załatwić szybko, na miejscu.  

Nie wolno ustąpić. Zasada ta obowiązuje zarówno chłopców jak i dziewczęta. 

Klasa szkolna to bardzo zróżnicowana grupa. Znajdują się w niej osoby niepewne, 

ostrożne, samotne, nie mające w klasie przyjaciół, nie potrafiące bronić ani siebie , 

ani swoich racji . 

To właśnie one stają się najczęściej ofiarami agresji w klasie. 

Nacisk rówieśników jest tak duży, że za cichym przyzwoleniem grupy, agresywne 

zachowania są akceptowane przez społeczność uczniowską. 

Wszyscy powinniśmy przeciwdziałać agresji wśród młodzieży. 

 

W jaki sposób rodzice mogą zaradzić zjawisku przemocy? 

-Ważny jest udział wszystkich rodziców „ walce” z przemocą, bez względu na to czy 

problem ten dotyczy jego dziecka, czy nie. 

-Istotną kwestią jest też postawa opiekunów, którzy powinni temat ten poruszać 

 w rozmowach i stanowczo przeciwstawiać się dyskryminacji kogokolwiek. 

W rozmowach ze swoimi dziećmi należy podkreślać, że szykanowanie  innych jest złym 

czynem. 

-Rodzice ucznia, który jest szykanowany w szkole powinni niezwłocznie skontaktować 

się ze szkołą i nawiązać współpracę z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, aby 

 w stosownym czasie podjąć interwencję, ponieważ efektywna współpraca pomiędzy 

domem, a szkołą jest warunkiem poprawy sytuacji. 



Bardzo ważne jest, aby w tym trudnym okresie życia młodego człowieka rodzina była 

dla niego  ostoją bezpieczeństwa, spokoju, zaufania, by czas wolny spędzony z dzieckiem 

w domu, sprzyjał kontaktom, rozmowom i nie był czasem straconym.  

Rodzina powinna być dla swojego dziecka wzorem prawidłowego zachowania- zawsze 

 i w każdej sytuacji. 

 
                    

 

 

 

3. Kilka słów o kulturze słowa- Dlaczego współczesna młodzież używa wulgaryzmów? 

 

Wulgaryzmy to wyrazy lub zwroty używane przez użytkowników danego języka jako 

nieprzyzwoite, ordynarne. 

Ze względu na sytuacje w jakich się ich używa podzielić je można na 3 grupy. 

-Pierwszą są przekleństwa, czyli grupa słów używanych, aby rozładować napięcie 

występujące z powodu uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców. 

-druga grupa to wulgaryzmy używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby 

-trzecia grupa to wulgaryzmy używane w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub kogoś. 

 

Używanie wulgaryzmów regulowane jest często nie tylko przez normy społeczne,  

ale i prawne/ w Polsce kara grzywny/. 

Mówiąc o wulgaryzmach nie można nie wspomnieć o agresji będącej niejako powodem 

występowania wulgaryzmów. 

Młodzież  w naszej szkole bardzo często używa wulgaryzmów i je akceptuje.  

Źródłem problemu jest, jak się okazuje, nie tylko to, że dla młodzieży przekleństwa  

są symbolem dorosłości, ale przede wszystkim brak świadomości, że są czymś 

niewłaściwym. 

 Z badań wynika, że częściej przeklinają  chłopcy niż dziewczęta.  

Na zachowania wulgarne wśród uczniów składać się może wiele czynników. 

 Bezstresowe  wychowanie, zły przykład dorosłych, błędy wychowawcze, wpływ mediów, 

nasiąknięte przekleństwami teksty piosenek, wulgarne filmy, moda, szpan to główne 

przyczyny stosowania wulgaryzmów, podawane nie tylko przez młodzież.  

Młodzi ludzie używają wulgaryzmów ponieważ są słabi psychicznie 

 i mają kompleksy. Większość młodzieży przeklina, aby komuś dogryźć, 

 lub zaimponować, myślą, że dzięki temu staną się dojrzalsi. 

 Wiele osób przeklina z przyzwyczajenia, traktując przekleństwo jako przerywnik często 

zupełnie się nie kontrolując. 

 

Co Rodzice mogą zaproponować swoim dzieciom? 

-własny przykład-bądźmy dla nich wzorem, oparciem 

-nauczmy ich rozładowywać swoje emocje w inny sposób niż agresja 

-uczmy ich przyjmować porażki jako nowe doświadczenia. 

Jeszcze kilka ważnych zasad-Przypomnijcie je własnym dzieciom: 

-nie używaj wulgarnych słów 

-pamiętaj o formach grzecznościowych 

- nie wyśmiewaj innych osób 

-traktuj wszystkich  jednakowo, bez względu na ubiór, przekonania 

-nie baw się telefonem komórkowym na lekcjach 

-nie trzaskaj drzwiami wchodząc i wychodząc z klasy- jest to czynność agresywna 



 i obraźliwa 

 

 O ile będąc w szkole nauczyciel może wpłynąć na zachowanie ucznia w klasie, to po 

opuszczeniu jej murów oddziaływanie szkoły zanika, dlatego prośba do Rodziców, aby 

wspólnie ze szkołą zwracali uwagę i reagowali na wulgarne zachowania swoich dzieci. 

Należy również przypomnieć młodzieży, że nauczyciel w szkole jest funkcjonariuszem 

publicznym i zgodnie z Kartą Nauczyciela/art. 63pkt.1/ oraz Kodeksem Karnym/ art.226 

§1,222 §1, uczeń znieważający nauczyciela podlega karze. 

 Najważniejsze jest, żeby żaden nauczyciel, ani rodzic nie udawał, że nie słyszy 

przekleństwa i aby od razu reagował. Nie chodzi tu o typowe karanie, ale zwrócenie 

uwagi oraz dobry przykład.  

 
 

 4.Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zanim sięgnie po alkohol. 

 

Jak zapewne wszyscy wiedzą, dość powszechnym zjawiskiem jest sięganie po napoje 

alkoholowe  przez młodzież szkolną, co zdarza się również młodzieży naszej szkoły. 

Wśród wielorakich przyczyn istnienia tego problemu dwa wydają się bardzo istotne. 

1.Zbyt daleko idące przyzwolenie społeczne i brak dostatecznej uwagi sprzedawców, 

komu sprzedają alkohol. 

2.Brak dostatecznej świadomości Rodziców, że to oni oraz model wychowania 

 w rodzinie mogą w sposób najbardziej skuteczny uchronić  swoje dziecko przed 

zgubnymi skutkami sięgania po alkohol. 

Rodzice i model wychowania w rodzinie mają decydujący wpływ na to, 

 czy młodzież sięgnie po alkohol. 

 

Kiedy rozmawiać ze swoim dzieckiem? 

-wybierz niezobowiązujący moment, np. podczas oglądania telewizji, 

 w samochodzie, podczas obiadu- unikniesz wtedy niepotrzebnej presji,  

czy zakłopotania, rozmowa będzie przebiegała naturalnie 

-zainicjuj kilka krótkich rozmów zamiast jednej długiej 

-nie przestawaj rozmawiać po pierwszej próbie 

-zachęcaj swoje dziecko do zadawania pytań i zwracania się do Ciebie w razie 

wątpliwości 

 

Jak rozmawiać? 

-przedstaw najważniejsze fakty na temat skutków picia alkoholu, mocne argumenty 

przemawiające za nie spożywaniem alkoholu 

-mów jasno o swoich obawach, nie dopuszczaj aby rozmowa przerodziła 

 się w kłótnię 

-spróbuj wybadać opinię i nastawienie Twojego dziecka  na temat spożywania alkoholu 

-naucz go asertywności, powiedz w jaki sposób może odmówić, gdy ktoś proponuje 

alkohol 

-określ reguły panujące w Waszym domu i rodzinie 

-zapewniaj dziecko, ze zawsze może na  Ciebie liczyć, że ważne jest dla Ciebie jego 

bezpieczeństwo, że może zwrócić się do Ciebie z każdym problemem. 

 

Co dodatkowo możesz zrobić? 

-bądź dobrym przykładem dla dziecka- kultura picia alkoholu 

-okazuj mu zainteresowanie, poznaj jego kolegów 



-zachęcaj do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu, niepalenia 

-zachęcaj do aktywności pozaszkolnych- jeśli odpowiednio zagospodarujesz jego czas 

wolny, będzie miało mniej pokus, aby sięgnąć po zakazany owoc 

-kontroluj, gdzie i kim przebywa Twoje dziecko 

 

W przypadku, gdy uczeń naszej szkoły przebywa na zajęciach lekcyjnych  

i warsztatowych pod wpływem alkoholu  powinno się podjąć następujące czynności: 

1.Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego dyrektora szkoły 

2.Odizolować ucznia od reszty klasy 

3.Bezwzględnie powiadomić Rodziców w celu niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły- 

jeżeli Rodzice odmówią, szkoła przekazuje ucznia do dyspozycji Policji 

4.W stosunku do ucznia szkoła powinna wyciągnąć konsekwencje statutowe 

5.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu 

na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu 

rodzinnego. 

 

 

 

 

 


