
 
 
 
 

„WYJŚĆ POZA SCHEMAT” 
 

(cyber-agresja) 
 

Na całość programu pt. „Wyjść poza schemat” składają się: 
 spektakl teatralny, 
 po spektaklu prelekcja lub rozmowa z młodzieżą, 
 konspekty aktywnych lekcji wychowawczych. 

 
 
     Program podejmuje problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz 
grupy rówieśniczej. Uświadamia destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w 
procesie dojrzewania młodego człowieka. Pokazuje, jak negatywne konsekwencje wywiera 
przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków. Nawet w sytuacji, 
gdy  niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka, a nie ofiary. 

 
Krótki zarys treści: 

 
    Spektakl opiera się na klasycznym i niestety coraz powszechniejszym motywie „kozła 
ofiarnego”. Młody człowiek zostaje wykluczony ze  środowiskowej grupy i poddany 
prześladowaniu. Pada ofiarą cyberprzemocy – obraźliwych e-maili i SMS-ów, publikowania 
ośmieszających go informacji i zdjęć oraz podszywania się pod jego osobę w sieci. Bierność 
ofiary rozzuchwala sprawców i powoduje kolejne wybryki, prowadzące do kompletnego 
zastraszenia  i osaczenia pokrzywdzonego. Naszym celem nie jest jednak wyłącznie 
zilustrowanie tych negatywnych zjawisk. Istotne jest ujęcie problemu z kluczowej perspektywy 
przyjaciela zastraszanego chłopca, który początkowo bagatelizuje kolejne ataki, dystansuje się 
od kolegi, nie chcąc podzielić losu wyalienowanego. Z czasem jednak przełamuje bezradność i 
próbuje chronić ofiarę przed prześladowcami. Podejmuje działania niekoniecznie skuteczne. Nie 
może zerwać ze stereotypem, że podobne sytuacje rozwiązuje sie we własnym gronie, bez 
korzystania z pomocy dorosłych i osób z zewnątrz grupy. Kształtowanie świadomości 
szkodliwości takiej postawy to przewodni motyw spektaklu. 

  
Profilaktyka: 
 
     Program stawia sobie za cel aktywizację młodych widzów i wzbudzenie ich reakcji na 
przedstawione zjawiska. Wciąga uczniów w przemawiającą do wyobraźni sceniczną historię, 
stawia w sytuacji analogicznej jak głównego bohatera. Uświadamia, że oni bądź ich bliscy, 
przyjaciele, mogą stać się celem podobnych karygodnych zachowań. Ukierunkowuje na podjęcie 
konkretnych działań w celu rozwiązania problemu. Podsuwa gotowe pomysły, ale i  prowokuje 
do własnej inwencji. 

 
Czas trwania zajęć: 45 minut 
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