
НАСИЉЕ У ШКОЛИ 

Застрашивање и насиље 

од стране вршњака



Насиље у школи је: 

 Насиље у којем је ученик 
трајно и учестало 
изложен негативним 
поступцима од стране 
једног или више ученика 
који га намјерно желе 
понизити, повриједити 
или изложити 
неугодностима. 



Врсте насиље у школи: 

 ФИЗИЧКО (нагуравања, ударања, гребања и сл.) 

 ВЕРБАЛНО (називање погрдним именима, 
пријетње и сл.) 

 СОЦИЈАЛНО (оговарање, игнорисање и покушаји 
да се друга особу избаци из друштва…) 

 ПСИХИЧКО (пријетећи погледи, довођење у 
непријатну ситуацију и сл.) 





Зашто се дијете почиње насилно понашати?

Постоје различити узроци зашто се дјеца 
почињу насилно понашати, једно од тога је: 

 Породица: 

 недостатак пажње и топлине 

 свједочење насилном понашању код куће 
те недовољан надзор и брига родитеља.

 физичку и вербалну агресију родитеља 
према дјетету или међу родитељима. 



ИНДИВИДУАЛНЕ ОСОБИНЕ: 

 дјеца која су импулсивна, живахна, имају вишак 
енергије

 дјеца која немају стрпљења, која често 
проналазе брза ”рјешења” фрустрирајућих 
ситуација

 трауматизована дјеца 



ШКОЛА:

 школско окружење је врло важно за појаву насилног 
понашања

 недостатак блискости, осјећаја прихваћености свих 
ученика  

 међусобног непоштовање између наставника и ученика и 
обрнуто, доводе до насилничког понашања у школи. 

 нереаговање наставника и стручних сурадника на 
агресивна понашања ученика и лош надзор само 
олакшавају насилним ученицима да буду агресивни и 
застрашују друге ученике.



Како препознати насилника?

 насилници имају потребу осјетити контролу и 
моћ над другима те им понекад недостаје осјећај 
да је жртва  поврјеђена

 пркосни су, сукобљавају се с одраслим особама, 
асоцијални су и склони кршењу школских 
правила

 често су склони љутњи и ”лако експлодирају” 

 тешко се носе с фрустрирајућим ситуацијама



 врло често су и сами насилници били жртве 
физичког злостављања и насилништва у школи 
(или у породици)! 

 обично не воле школу и нису се на њу адаптирали

 имају лошу самоконтролу, немају осјећаје  за 
друге људе

 задиркују због тежине, изгледа, боје косе, 
породице, популарности, уложеног труда, 
потешкоћа у учењу, религије, због положаја у 
друштву, љубоморе на жртву…



Ко  су жртве злостављања? 

 жртве су у правилу физички слабија дјеца од својих 
вршњака (посебно се односи за дјечаке) 

 дјеца која су мање успјешнија у спортовима, имају 
слабију физичку координацију, бојажљива су и 
несигурна и лако постају мете напада 



Најчешће је жртва: 

 ново дијете у разреду

 надарено дијете

 мирно и љубазно дијете

 дијете које има добар однос са наставником

 дијете нижег социјално-економског статуса

 дијете из друге етничке скупине

 хендикепирано дијете/дијете с посебним 
потребама

 дијете разведених родитеља

 дијете жртва породичног насиља.



Знакови код адолесцената:

 не поштују ауторитете

 проблеме рјешавају насилним понашањем

 постижу лош школски успјех и склони су бјежању 
са наставе

 искључују их из школе

 користе алкохол и дроге

 учествују  у тучи, крађама и уништавању јавног 
власништва



Како помоћи? 

 НЕМОЈ ШУТИТИ О НАСИЉУ!!!
 Реци родитељима, реци наставницима, 

реци пријатељима. 
 Што више људи зна шта се догађа и како 

се ти   осјећаш то је већа шанса да ће ти 
неко успјети помоћи. 

 Ако трпиш и шутиш, шансе да нетко сазна 
шта ти се догађа и помогне су мале.

 Обавезан си самом себи не шутити и 
учинити све што можеш да би се 
заштитио. 



 Родитељи који 
сумњају да су 
њихова дјеца жртве 
насиља требају 
посветити више 
пажње, слушати 
што им дијете 
говори, постављати 
питања, бити дио 
дјететова живота… 

 Ако се успостави да 
је дијете жртва 
насиља, ТРЕБА 
СТАТИ НА КРАЈ 
ТОМ НАСИЉУ! 



Посљедице злостављања: 

 дјеца се осјећају се одбачено, престрашено, 
невидљиво, посрамљено, љутито или чак имају 
потешкоће у успостављању блиских 
пријатељстава

 ништа мање посљедице не трпи ни дијете које се 
насилно понаша, које учи да су батине и поврједе 
начин да изрази љутњу и избори се за себе



 Препознавањем, заустављањем и 
спречавањем насиља пружамо дјеци 
помоћ да превазиђу посљедице насиља, 
шаљемо им јасну поруку да нам је њихова 
сигурност важна и да живимо у друштву 
које не толерише насиље ни у једном 
облику.



КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА

 РОДИТЕЉИМА

 ОДЈЕЉЕЊСКОМ СТАРЈЕШИНИ

 СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

 БЛИСКИМ ОСОБАМА

 КОНТАКТИРАТИ БРОЈ  1264

БУДИТЕ СЛОБОДНИ ДА НАМ СЕ ОБРАТИТЕ

ЈЕР СМО ТУ ЗА ВАС

ЈУ ЕТШ ,,НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА


