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НАСИЉЕ

ДА ЛИ СЕ 

НАСИЉЕ МОЖЕ 

СПРЕЧИТИ?



НАСИЉЕ

ВЕЛИКИ БРОЈ НАСИЛНИХ 

СИТУАЦИЈА ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА

МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ МЕРАМА



ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
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Друштвена 

заједница

Целокупна друштвена заједница треба да буде удружена у превенцији насиља и да развија 

стратегију деловања против насиља у свим областима друштва и породице. У томе треба 

да учествују све релевантне институције, појединци и системи чији послови су у 

непосредној вези са васпитањем, безбедношћу и одрастањем деце. 



УЛОГА ШКОЛЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ 

НАСИЉА



НАСИЉЕ

I ОПШТЕ МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ



НАСИЉЕ

• Формиран Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања;

• Информисање свих интересних група о 

саставу Тима за заштиту;

• Анализа стања безбедности у школи;

• Предлог мера за унапређивање 

безбедности;



• На основу анализе Тим сачињава:

1.Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања;

2.Годишњи план рада Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања;

Наведени планови су усклађени са кључним 

документима школе. 



УПОЗНАВАЊЕ 

(ПОДСЕЋАЊЕ) СВИХ

ЗАПОСЛЕНИХ СА 

ПРАВИЛНИКОМ О 

ПРОТОКОЛУ 

ПОСТУПАЊА У 

УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ 

НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ –

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 

ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ



Ученик за кога је у складу са чланом 76. Закона о

основама система образовања и васпитања установа

донела индивидуални образовни план има статус

ученика и за њега важе иста права, обавезе и

одговорности као за сваког другог ученика.

Реализација активности (ради утврђивања, након 

прикупљених информација, постојања насиља одређеног 

нивоа) се спроводи у сарадњи тима за инклузивно 

образовање и тима за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања.

Важно - поштовање свих корака предвиђених 

Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање



II ПРОСТОР У ШКОЛИ И ОКО ЊЕ –

ШКОЛСКА СРЕДИНА



• Стварање сигурнијег окружења за ученике (простор школе 

и окружење у непосредној близини школе);

• Појачано дежурство наставника у школи и школском 

дворишту;

• Преуређивање и оплемењивање школског простора 

(стварање подстицајне средине за учење и развој);

• Присуство школског полицајца у школи;

• Адекватно осветљење школског дворишта;  



• Контрола уласка незапослених лица у објекат 

односно двориште школе - појачан надзор у 

објекту школе и школском дворишту;

• Покривеност унутрашњег и спољашњег 

простора школе видео надзором;



III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА, МЕЂУСОБНИ 

ОДНОСИ И РАЗВИЈАЊЕ ПОЗИТИВНИХ 

ВРЕДНОСТИ



• Доношење правила понашања за ученике и стално 

подсећање на поштовање истих – важно је да буду 

разумљива и видно истакнута, доносе их заједно наставник 

и ученици;

• Доношење кодекса понашања свих запослених који ће 

допринети стварању средине у којој се односи између 

ученика, родитеља и запослених заснивају на међусобном 

поверењу, поштовању личности, уважавању и прихватању 

различитости;

• Упознавање свих ученика и запослених са кућним редом 

школе и одговорностима у случају њиховог кршења;



• Едукација родитеља, наставника и ученика о повећању

осетљивости за препознавање насиља, злостављања и 

занемаривања, као и о конструктивном приступу свих 

интересних група у решавању случајева насиља;

• Едукативне радионице, предавања, трибине за ученике 

(технике смањивања беса, контрола сопственог 

понашања, мирно решавање конфликата са вршњацима, 

развијање социјалних и комуникацијских вештина, 

усвајање социјално прихватљивих облика понашања и 

развијање вештина ненасилне комуникације...);



• Обука ученика за развијање интерперсоналних вештина 

(тимски рад, решавање конфликата, емпатија,  

комуникација...);

• Унапређивање компетенција наставника за предузимање 

мера превенције и интервенције када се насиље дешава;

• Организовање културних, спортских и слободних 

активности у школи, кроз које се ученици усмеравају на 

квалитетно провођење слободног времена, развијање 

позитивних вредности и подршку социјалном развоју 

ученика; 



• Стална промоција ученичких постигнућа – успеха у школи 

и ван школе и примера о пријатељству, толеранцији, 

емпатији, хуманости и другим позитивним обрасцима 

понашања;

• Јавно истицање, похваљивање и промоција позитивних 

примера понашања усмерених на развијање другарства, 

прихватање различитости, уважавање личности другог, 

ненасилна комуникација;

• Развијање свести код ученика о неприхватању насиља као 

облика понашања кроз васпитни рад школе (основа 

васпитног рада школе);



IV ОСТАЛЕ МЕРЕ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ



• Појачан васпитни и саветодавни рад са ученицима који су 

у ризичној зони понашања, уз обавезно ангажовање и 

укљученост родитеља, у циљу спречавања даљег развоја 

ризичног понашања и могућег испољавања насиља 

према другима (по потреби у поступак се могу укључити и 

релевантне институције ван школе (Дом здравља, Центар 

за социјални рад...);

• Пружање индивидуалне подршке и помоћи ученицима са 

израженим проблемима у понашању у циљу постизања 

позитивних промена у понашању;



• Сарадња са релевантним институцијама 

локалне заједнице са циљем раног 

идентификовања проблема, потенцијалних 

поремећаја у понашању ученика и других 

ризика за појаву насиља и пружање 

правовремене помоћи (МУП, Центар за 

социјални рад, Дом здравља…);



• Дефинисање поступака за рано откривање и 

препознавање понашања ученика који су у ризику од 

испољавања насиља (визуелно посматрање и праћење 

понашања ученика, разговори са ученицима у циљу 

утврђивања њихових међусобних односа, разговори са 

родитељима у циљу утврђивања степена родитељског 

надзора над дететом, процена темперамента ученика...;

• Провера сваког сазнања о сумњи на насиље и 

предузимање законом прописаних мера у складу са 

повратним информацијама;



• Рад на постизању одговарајућих васпитних 

циљева кроз које се утиче на правилан општи 

развоје деце, кроз све облике образовно-

васпитног рада (редовна настава, допунска и 

додатна настава, слободне активности ученика);

• Редовни контакти и сарадња школе са 

родитељима и њихово укључивање у заједничко 

решавање проблема са насиљем (активности 

родитеља, мишљења, предлози, сугестије, 

размена информација...);



УЛОГА ПОРОДИЦЕ У 

ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ 

НАСИЉА



• Отворен и искрен однос између родитеља и деце 

представља темељ правилног психофизичког развоја 

детета, а кључну улогу у томе има непосредна 

комуникација на релацији родитељ – дете;

• Стални разговори и саветодавни рад са децом усмерен на 

усвајање позитивних модела понашања и неприхватање 

насиља као облика понашања (важно – избећи замку 

апсолутног поверења детету);

• Подршка породице деци у изградњи личности и 

проналажењу сопственог идентитета, разговор о 

проблемима;



• Разговор са дететом и упућивање савета о томе како 

треба правилно да поступи у ситуацијама сумње на 

насиље или приликом дешавања насиља;

• Родитељски надзор и праћење понашања детета, 

уочавање промена, реаговање;

• Стална сарадња, контакти и заједничке активности 

родитеља и школе;

• Васпитање по моделу;  

• Обавезно учешће родитеља у васпитним активностима 

које школа предузима;



Закључак:
У заштити и превенцији од вршњачког насиља

неопходна је подршка и деловање свих чинилаца

друштва, а важно је да сви препознају значај

сталног васпитног рада са децом и усвајања

позитивних модела понашања. Све институције и

појединци треба да дају конструктиван допринос у

стварању безбедне и подстицајне средине за живот

и развој деце.



Хвала на пажњи.


