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Najczęściej stosowana przez nauczycieli forma podporz¹dkowywania sobie niepos³usznych uczniów czyli agresja werbalna może mieć różny wygl¹d i zastosowanie. Praktycznie nie
używa się prostych obelg. Te, podobnie jak przemoc fizyczna s¹ uważane
za bezpośredni atak, ³atwo identyfikowalne i co najważniejsze mog¹ pos³użyć za podstawę do oskarżenia o absolutny brak profesjonalizmu nauczyciela. Ponadto język powszechny uczniów jest tak naszpikowany wulgarnym i obelżywym s³ownictwem, że
zdecydowana większość nauczycieli
nie mog³aby z nim konkurować. Agresja s³owna w wykonaniu stosuj¹cych
j¹ nauczycieli jest zdecydowanie bardziej wyrafinowana. Z regu³y uczniowie s¹ atakowani uszczypliwościami,
sarkazmem, ironicznymi przezwiskami i subtelnym upokorzeniem. Bywa,
że ten rodzaj agresji s³ownej ubierany jest w formę niewinnych żarcików,
z jednej strony daj¹cych pewn¹ ochronę nauczycielowi, który ja stosuje („Ja
tylko żartowa³em”), z drugiej zaś strony zwielokratniaj¹cych si³ę rażenia tak
skonstruowanych komunikatów. Zyskuj¹ one bowiem szybko akceptację

innych uczniów i s¹ na różne sposoby
powielane, dotykaj¹c osobę, której dotycz¹ w sposób zdecydowanie zwielokrotniony. Warto też zwrócić uwagę na to, że niemal powszechnie obowi¹zuj¹ce normy kulturowe akceptuj¹ rozmaite, szczególnie inteligentne
żarty z³ośliwe i zak³adaj¹ jedynie, że
s¹ one sk³adnikiem nieszkodliwej potyczki na s³owa. I w tym wypadku wielu z nas ma pewnie na swoim koncie
rozmaite drobne, albo i ca³kiem spore
satysfakcje z faktu, że komuś inteligentnie acz dosadnie powiedzieliśmy
co o nim myślimy. Zjawisko powyższe jest nieustannie kolportowane
przez wszelkie media, które prześcigaj¹ się w cytowaniu rozmaitych „pere³ek” wypowiedzianych g³ównie przez
polityków. Czymże gorszym jest wobec tego jakieś zgrabne i mocno zawoalowane powiadomienie o tym,
kim naszym zdaniem jest ktoś naprawdę i co w rzeczywistości o nim
s¹dzimy. Inn¹ form¹ manipulacji s³ownej, również często stosowan¹ w szkole (a jeszcze bardziej w domach rodzinnych ucznia, co powoduje swoist¹ multiplikację oddzia³ywania oraz efektów
użycia tej metody) jest równoleg³e wysy³anie do dziecka rozmaitych sprzecznych komunikatów, które na zmianę
potwierdzaj¹ lub podważaj¹ jego kompetencje („Jesteś taki duży, że możesz
już sam zostać i pilnować domu”,
„Jesteś zdecydowanie za m³ody, żeby
spać u kolegi”). W szkole nauczyciele
stosuj¹cy tę metodę potrafi¹ najpierw
zachęcać uczniów do realizacji określonych zadań, by w chwilę później
powiedzieć, że ten sam zachęcany do
dzia³ania uczeń, choćby nie wiadomo

co robi³, to i tak do niczego nie dojdzie. Innym przyk³adem tego typu jest
zwielokrotnianie negatywnej oceny
za najdrobniejsze nawet wykroczenia
przy jednoczesnym pomijaniu nawet
istotnych elementów pozytywnych podejmowanych przez uczniów. Efektem takiego postępowania może być
nie tylko kszta³towanie poczucia bezsensowności jakichkolwiek dzia³ań
(przypomnijmy sobie ile razy s³yszeliœmy od m³odych ludzi „To wszystko jest bez sensu”), ale również wykszta³cenie w uczniach syndromu wyuczonej bezradności, buduj¹cej przekonanie, że dużo lepiej nic nie robić niż robić cokolwiek. Wielu z nas
doskonale zna to uczucie, które odnawia się niemal za każdym razem, kiedy
próbujemy za³atwić jak¹ś sprawę w
znaj¹cym wszystkie jedynie s³uszne
rozwi¹zania urzędzie. Przyk³adowym
stwierdzeniem wzmacniaj¹cym postawę wyuczonej bezradności jest bardzo
popularne powiedzenie: „dzieci i ryby
g³osu nie maj¹”. Inne komunikaty, którymi mimowolnie wzmacniamy ten
sposób podchodzenia do świata to
zdania typu: „nie masz na to żadnego
wp³ywu”, „nie masz tu nic do gada-

nia” czy „tak naprawdę nic tu nie znaczysz”.
Dorośli stosuj¹ również niekiedy
wobec swoich wychowanków typowy szantaż emocjonalny. Najczęściej
stosowane sposoby wykorzystania tego trybu oddzia³ywania na innych s¹
zachowania wymuszaj¹ce litość b¹dź
poczucie winy. Typowym zachowaniem takiej osoby jest żerowanie na
poprzednio wypracowanych pozytywnych relacjach („Zawsze by³em taki dobry dla ciebie, a ty mi teraz to robisz”). Bywa że osoby pos³uguj¹ce się
t¹ metod¹ obwiniaj¹ dzieci za swoje
porażki czy na przyk³ad za stan swojego zdrowia („Przez ciebie się rozchorowa³em”). Nauczyciel, stosuj¹cy
tę metodę zwykle mówi: „Tak się namęczy³em, a wy nic z tego nie rozumiecie”, „Nie wiem czy dotrwam
z wami do wakacji – nic nie robicie!”
Inna forma szantażu emocjonalnego
polega na zdecydowaniu i jednoznacznoœci stawiania sprawy. „Ja jestem s¹d,
a ty jesteś winny. Zdaniem s¹du zas³ugujesz na zdecydowan¹ karę, chyba
że…” W szkole nauczyciele pos³uguj¹cy się t¹ metod¹ wspominaj¹ niekiedy uczniom, że maj¹ wp³yw na ich
ocenę ze sprawowania. Bywaj¹ i tacy
bezpośredni, którzy mówi¹ wprost
„Ze mn¹ nie wygrasz. Zawsze będę
w stanie zadać ci pytanie, na które
nie odpowiesz i ze świętym spokojem będę ci móg³ postawić jedynkę”.
Zarówno w szkole jak i w domu zdarzaj¹ się również formy pośrednie, osoby które proponuj¹ nagrody w zamian
za podporz¹dkowanie. Osoby tego
typu zwykle doskonale znaj¹ swoje
ofiary i wiedz¹ co może być dla nich

szczególnie atrakcyjne. W przypadku
szko³y to wcale nie musz¹ być dobre
stopnie, ale na przyk³ad święty spokój
„Za³óżmy, że ty mi przestajesz przeszkadzać, a ja cię przestaję pytać”.
Bywa, że osoby stosuj¹ce szantaż
emocjonalny pos³uguj¹ się w swoich
dzia³aniach osobami trzecimi, szczególnie lubianymi czy szanowanymi
przez dane dziecko. W szkole mog¹
to być rodzice. Nauczyciele bardzo
często próbuj¹ pozyskać dla swoich,
nie zawsze przemyślanych pozytywnych dzia³ań w³aśnie rodziców. Dużo
prościej jest jednak pozyskać jako sojusznika innych uczniów. Szczególnie kiedy mamy na nich jakieś haki,
albo kiedy i ich możemy w jakiś sposób zaszantażować.
Jeszcze inna zasada, która jest stosowana w celu bezwzględnego podporz¹dkowania sobie podopiecznych to
ciężka praca na wykszta³canie w nich
niskiej samooceny. Do godnego i aktywnego życia potrzebna jest pozytywna samoocena i wiara we w³asne
możliwości. Przez odpowiednie wychowanie można skuteczne pozbawić
dziecko jego poczucia wartości i sprawić, by na każde nasze życzenie przeprasza³o za to, że w ogóle żyje. Tak
podporz¹dkowan¹ osobę można wy-

korzystać na wiele sposobów. Z jednej strony pozwala nam skutecznie
roz³adowywać nasze frustracje. Z drugiej strony stanowi dobry przyk³ad
dla tych, którzy nam jeszcze nie s¹ pos³uszni, a którym możemy naocznie
pokazać, że jesteśmy w stanie z nich
zrobić, to kim jest w tym momencie
nasza ofiara. Po trzecie wreszcie osoby ca³kowicie pozbawione poczucia
w³asnej wartości naj³atwiej jest zmusić do różnych niecnych czynów – donoszenia, k³amania w naszym imieniu
czy nawet pope³niania czynów, których my zrealizować nie możemy.
Wpuszczenie kogoś w przekonanie,
że jest gorszy niż mu się wydaje jest
nieprzyzwoicie proste. Zw³aszcza wobec osób, którym na czymś zależy.
Zawsze możemy zbagatelizować dobry wynik i powiedzieć, że to przypadek albo pomy³ka. Zawsze możemy
znaleźć kogoś, kto jest lepszy, albo kogo przedstawimy jako lepszego (szczególnie bolesne jest porównywanie
z osobami w rzeczywistości gorszymi,
ale które z powodu wyrafinowania nauczyciela zostaj¹ przedstawione, a nawet ocenione wbrew przyjętym normom i kryteriom o wiele lepiej). Innym sposobem pomniejszania poczucia w³asnej wartości jest nieustanne

podkreślanie, że cokolwiek zrobi nasza ofiara, zrobi to źle, a już mistrzostwem świata jest zanegowanie, w przypadku, kiedy uczeń zrobi coś rzeczywiście dobrze, faktu samodzielnego
wykonania takiej pracy.

Uczniowie maj¹ naprawdę wiele powodów, żeby nie kochać swoich nauczycieli. Inna sprawa, że najczęściej
dobry grunt, do jakichkolwiek form
prześladowań uczniów wykonuj¹ na
ogó³ rodzice, którzy na ogó³ też nie s¹
bez winy. Fakt, że negatywne zachowania uczniów nie s¹ najczęściej spowodowane tylko i wy³¹cznie ich niechęci¹ do praw i porz¹dku, nie oznacza, że mog¹ się zachowywać jakby
nikogo poza nimi na świecie nie by³o.
Zanim jednak os¹dzimy ich od czci i
wiary warto popatrzeć na to, dlaczego
tak często stajemy się tarcz¹ strzelnicz¹. Czy aby nie wykonaliśmy ciężkiej
pracy by samodzielnie usytuować się
na strzelnicy?

Pod eskortą do szkoły

Harleyowcom w Kelonie nie jest obojętne miejscowe życie społeczne, zwłaszcza – jak się okazuje – kiedy komuś
dzieje się krzywda. W piątek, 11 maja, ponad stu motocyklistów eskortowało tam do szkoły przejawiającego
cechy autystyczne 12-letniego chłopca, który był przedmiotem stałych drwin ze strony innych uczniów, znosząc
przezwiska i inne formy psychicznego terroru. Motocyklowa manifestacja solidarności z przezywanym była
tak okazała, że sam kurator oświaty wyszedł popatrzeć na tę niecodzienną metodę wychowawczą, która okazała
się skuteczna: 12-letni Keenan nie będzie więcej potrzebował eskorty, przezywanie ustało.

