W związku z doniesieniami mediów o incydentach agresji w polskich szkołach, w trosce o bezpieczeostwo uczniów
zachęcamy nauczycieli, wychowawców, opiekunów do zapoznania się z literatura wspierającą działania placówki w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej - więcej informacji na stronie poe.powiat-sredzki.pl

Badacz mózgu, lekarz i psychiatra, Joachim Bauer, pokazuje siedem nowych perspektyw,
dzięki którym szkoła może stad się miejscem przyjaznym dla wszystkich uczestników
procesu edukacyjnego. Uczniowie mogą odnaleźd w szkole „drugi dom”, nauczyciele
zadowolenie i spełnienie w zawodzie, a rodzice nie muszą dłużej tkwid w roli wiecznych
wrogów systemu i mogą czynnie uczestniczyd w życiu szkolnym swoich dzieci.

Autor omawia genezę zachowao agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w
nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzuceniem,
wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne,
profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.

Jesper Juul pokazuje, jak najlepiej postępowad z przejawami agresji u dzieci, jak wspólnie
rozładowywad dziecięcą frustrację i jak zamieniad ją w pozytywną energię. Agresywnym
dzieciom należy się przede wszystkim zrozumienie, a nie potępienie - pisze - ponieważ
one tylko naśladują agresywnych dorosłych.
Duoski pedagog zwraca także uwagę na dwa rodzaje przemocy u dzieci: przemoc
skierowaną na zewnątrz ku innym ludziom oraz przemoc skierowaną ku sobie, czyli tak
zwane zachowania autodestrukcyjne. Ta ostatnia bywa często lekceważona przez
dorosłych, ponieważ jest mało kłopotliwa dla otoczenia. Dzieci, które tłumią agresję,
pogłębiając swoją frustrację, bywają wręcz chwalone za spokój i posłuszeostwo.
W publikacji znajdą Paostwo gotowe scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół
podstawowych i gimnazjów.
O dyskryminacji i mowie nienawiści staje się głośno, gdy w przestrzeni publicznej
dochodzi do działao lub wypowiedzi obrażających lub poniżających konkretne osoby czy
grupy społeczne. Gorsze traktowanie z uwagi na przynależnośd narodową, etniczną,
religię, płed, status społeczny, orientację seksualną i wiele innych to przejaw
dyskryminacji.
Zawarte tu liczne praktyczne porady podpowiadają:
- Do jakich przejawów dyskryminacji dochodzi w szkołach najczęściej?
- Jakie są metody zapobiegania aktom prześladowania i nienawiści?
- Jak prowadzid lekcje wychowawcze, aby przeciwdziaład dyskryminującym zachowaniom
uczniów?
- Jak rozpocząd działania zapobiegawcze?
- Jak zapobiegad klasizmowi w szkole?
Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska
agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez
pryzmat wyników badao empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych
konceptualizacji stara się wyjaśnid mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego
niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona
także prace autorów zagranicznych, przez co niepokojący problem narastania agresji
dzieci i młodzieży zyskuje szersze, międzykulturowe ujęcie.

Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez
młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych).
Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych
ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i
wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o
rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach.
Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu
wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania.

Poruszono w pracy obszary dysfunkcji w środowisku szkoły i wynikające stąd
konsekwencje rozwojowo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Także proponowane
możliwości zmiany – modyfikacji w formie publikacji powinny dotrzed do środowisk
naukowych, szerokich kręgów instytucji i osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną
w kraju.

W szkole spotykają się różne typy przemocy – m.in. wpisana w system edukacji i
nieusuwalna z niego przemoc symboliczna, czy też ta, wynikająca z funkcjonowania
jednostki w rodzinie czy grupie rówieśniczej. Przenikanie się tych sfer czyni zadanie
odróżniania przemocy akceptowanej (legalnej i niezbędnej w procesie socjalizacji), od
przemocy nieakceptowanej społecznie (nielegalnej i szkodliwej w procesie socjalizacji)
zadaniem niezwykle trudnym.
Przemożne jest znaczenie przemocy niewidocznej, ukrytej nie tylko przed wymiarem
sprawiedliwości, ale i przed „spojrzeniami”. Jak ją odnaleźd? Zapewne ukrywa się ona
właśnie na granicy tego co akceptowalne i tego co niedopuszczalne. Pojawi się przede
wszystkim tam, gdzie zapomnimy, jako nauczyciele i pedagodzy, zadad sobie w porę
bardzo ważnych pytao: czy to po prostu „kooskie zaloty”, czy może już molestowanie; czy
to „nieformalny” chrzest pierwszaków, czy może już „fala”; czy to tylko kolejne
„stanowcze upomnienie podniesionym głosem”, czy już psychiczne znęcanie się nad
uczniem…
W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych
(psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania), co pozwala na ukazanie
problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Prezentowane są też
wyniki badao na próbach ogólnopolskich oraz projekty i postulowane działania, jakie
należy podjąd w celu zapobiegania i zwalczania agresji. Książka adresowana jest do
teoretyków i praktyków życia społecznego: socjologów, pedagogów i psychologów
wychowania, nauczycieli, rodziców, samorządowców, dziennikarzy, pracowników służb
społecznych i porządkowych, studentów i uczniów – a więc wszystkich zainteresowanych
i odpowiedzialnych za publiczny porządek oraz jakośd życia społecznego w różnych jego
obszarach.

