
AGRESJA I 
PRZEMOC

Opracował: Kacper Czerniawski - pedagog specjalny



CO TO JEST 
AGRESJA?

• Agresja jest aspołecznym sposobem 
zachowania się, wynikającym z wrogich 
tendencji i chęci szkodzenia innym lub 
niszczenia.

• Pewne działanie, myśl lub impuls, 
którego celem jest wyrządzenie 
krzywdy fizycznej lub psychicznej, 
realnej lub symbolicznej, określonej 
osobie.



CO TO JEST 
PRZEMOC?
• Przemoc to intencjonalne działanie 

lub jego zaniechanie, jednej osoby 
wobec drugiej, które wykorzystując 
przewagę sił narusza prawa i dobra 
osobiste jednostki, powodując 
cierpienia i szkody.



Jaka jest 
różnica między 

agresją a 
przemocą?



RÓŻNICA MIĘDZY AGRSJĄ A PRZEMOCĄ

• To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W 
przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji-
zrównoważona.



RODZAJE 
PRZEMOCY

• Fizyczna - naruszanie nietykalności 
fizycznej.

• Psychiczna - naruszenie godności 
osobistej.

• Seksualna - naruszenie intymności.

• Ekonomiczna - naruszenie własności.

• Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do 
opieki ze strony osób bliskich.



O PRZEMOCY MÓWIMY 
WTEDY GDY ZOSTANĄ 
SPEŁNIONE 4 WARUNKI:

• Jest to intencjonalne działanie lub 
zaniechanie działania;

• Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad 
drugą;

• Działanie lub zaniechanie jednej osoby 
narusza prawa i dobra osobiste drugiej;

• Osoba wobec której stosowana jest 
przemoc, doznaje cierpienia, szkód 
fizycznych lub psychicznych;



PRZYKŁAD

• dwie dorosłe mieszkające ze sobą osoby, 
mają różne upodobania w zakresie 
spędzania wolnego czasu. Jedna lubi 
siedzieć w domu i oglądać telewizję, a 
druga uwielbia spotykać się ze znajomymi i 
spędzać czas poza domem. Ta "od domu i 
telewizji" uważa swoje upodobanie za 
właściwie i stara się wpłynąć na drugą, by 
przyjęła taki model spędzania wolnego 
czasu. Prosi, tłumaczy, przekonuje, 
wyśmiewa, ocenia, krytykuje, obraża się i 
szantażuje, czasem używa pięści.



• Stosującego przemoc będziemy nazywali sprawcą, a doznającego -
ofiarą. Te pojęcia nie określają tego jakimi są ci ludzie, lecz wyłącznie 
rolę którą przyjmują w konkretnej relacji międzyludzkiej. Można być np. 
ofiarą w relacji z mężem a jednocześnie być sprawczynią przemocy 
wobec własnych dzieci.



Przemoc filmik

https://www.youtube.com/watch?v=_hLZgu8z5lk


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

• Policja- na komisariacie lub pod nr. alarmowymi
112 lub 997;

• Niebieska linia- 800 120 002 (czynna całą dobę);

• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111–
ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon
zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, 
czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę;

• W szkole- u pedagogów, psychologa, dyrektora.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Pamiętajcie, że przemoc karmi się milczeniem!


