
 

 
 
 



ОШ “Борислав Пекић“ се прикључила програму 
„Школа без насиља“. 

 
Главни циљ програма „Школа без насиља“  јесте стварање безбедне 
и подстицајне средине за учење, рад и развој. 
 
Програм је пре свега намењен деци, наставницима и запосленима 
у школама, али и родитељима и читавој локалној заједници. 
 
Програм се тренутно спроводи у школама широм Србије. 
 
Овај програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством 
просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне 
политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од 2008/09. 
године у програму учествују Министарство унутрашњих послова и 
Министарство омладине и спорта. 
 
 
 
 



Лаганим, али сигурним корацима ка Школи без насиља! 
 

1. Обавити истраживање о насиљу у 
нашој школи. Прихватамо 
чињеницу да насиље постоји! 
Резултате презентовати 
наставницима, деци, родитељима и 
локалној заједници. 

2. Формирати тим који је задужен за 
подршку програму, праћење његове 
реализације у школи и заштиту деце 
од насиља,  злостављања  и 
занемаривања. 

3. Обучити наставнике и школско 
особље о насиљу, о вештинама 
комуникације, о реституцији тј. 
надокнади штете, о формирању 
унутрашње и спољашње заштитне 
мреже у школи. 

4. Формирање вршњачког  тима – 
рад деце са вршњацима на 
препознавању и откривању насиља, 
на вршњачкој заштити. 

 
Почистимо прво своје двориште! 

 

5. Сарадња са породицом / медијима / 
локалном заједницом  

6. Самопроцена школе – да ли је 
школа постала безбедно окружење 
за децу/ученике, да ли родитељи и 
наставници сматрају да школа може 
самостално да настави са програмом 
и да је постала сигурније место за 
развој.   

 



ШТА ЈЕ НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ? 
Већина деце у свом одрастању има периоде 
агресивности, испољенe кроз протествовање, 
викање, ударање, лупање, вређање, свађање 
са свима, а највише са одраслима.   

Агресивно понашање не мора бити свесно, 
намерно повређивање другог.  

Једна од карактеристика агресивних особа је 
импулсивност или мањак самоконтроле.  

 
 

 
 
 

Деца могу научити да контролишу своју 
агресивност. 

 
 
 

Агресивност као последица губитка самоконтроле 
 
Откуда агресивно понашање „долази“? 
 
Упркос различитим факторима који су у 
основи агресивног понашања (генетика, 
породични стил васпитања, друштвене и 
историјске околности, медији), оно се сматра 
наученим понашањем.  

Може се заменити другачијим обрасцима 
понашања ако се довољно рано почне 
радити на томе.  

Уколико се ништа не предузме, агресивност 
постаје значајна особина личности. 
 



Насилно понашање је намерно повређивање или 
наношење бола другоме. 

 

 

Насиље у школској средини је: 

појава када је један ученик или група 
ученика трајно и учестало изложен/а 
малтретирању од стране једног или 
више ученика, који намерно желе да их 
физички повреде, понизе или изложе 
другим психолошким и социјалним 
непријатностима. 
 

 

 

Насиље није: 
• једнократни инцидент који се неће 
поновити 
• пријатељска размирица, свађа или 
неспоразум 
• случај или грешка 
• случајно наношење бола 
• пријатељско задиркивање 
• насилно решавање сукоба између 
пријатеља исте моћи



Врсте насилног понашања (насиља): 
 

• вербално – називање погрдним именима, ругање, омаловажавање, вређање, 
добацивање, исмевање и др. 
 
• физичко – ударање, гурање, рушење, отимање и уништавање ствари 
 
• социјално – оговарање, избегавање, игнорисање, изоловање, ширење лажи и 
гласина 
• психичко – претећи погледи, гримасе, исмевање, нежељени додири и коментари, 
ухођење, изнуђивање новца, уцењивање 

• електронско -  укључује било какав облик слања порука путем интернета или 
мобилних телефона 

• сексуално – насиље у којем су повезана физичка и психолошка форма насиља, а 
често и социјална; оно подразумева нежељено додиривање, на нежељен начин и по 
нежељеним деловима тела, изнуђивање сексуалних услуга, принуда на сексуални 
чин, подвођење итд. 
 
Свака агресивност по основу етничке, полне припадности, по боји коже, пореклу, 
материјалном стању, способностима или вероисповести такође се сматра 
насиљем. 
 

 
 
 



Насилно понашање је широко распрострањен проблем. 
Заступљено је у свим  узрастима и у свим културама. 

Деца често само опонашају научено 
понашање јер се у њиховим породицама 
и међу пријатељима насиљем решавају 
сукоби и проблеми. 

 
Насиље настаје и одржава се захваљујући 
неравнотежи моћи међу странама у сукобу. 

 
Некада материјално стање породице битно утиче на доживљај сопствене моћи 
или немоћи.  
 

 

Некада стил васпитања у породици може бити подржавајући за насиље.  

1. Неки родитељи отворено 
заговарају насиље као успешан 
начин решавања сукоба.  

 

 

2. Други родитељи заговарају 
избегавање сукоба и 
супротстављање насиљу. Ова деца 
се често јако стиде због свог 
васпитања и/или што су различита. 
Временом поверују у етикете које 
им вршњаци због таквог става 
„лепе“ (да су слабићи, сека-персе, 
смарачи, и сл.) и почну да се 
понашају баш тако. 



 
ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА 

 
Нема поштеђених. Негативне последице насилног понашања доживљавају сви: 

 
 онај/она који је изложен насиљу 

 онај/она који врши насиље 

 они који посматрају насиље, тј. ћутљива већина. 

 
 

 
 

ВОДИТЕ РАЧУНА О ОСЕЋАЊИМА ДРУГИХ! 
 



      НЕ ТРПИТЕ НАСИЉЕ!                          НЕ ЋУТИТЕ О НАСИЉУ! 
 

Дете које је изложено насиљу у школи 
 
Често се боје да иду у школу.  
Постају усамљена јер вршњаци престају да се друже са њима, а вероватноћа да се 
могу супротставити насиљу све је мања. 
О својим искуствима ћуте, делом јер се боје освете, а делом јер мисле да није 
лепо „тужакати“ другу децу, будући да учитељи и родитељи то не воле. 
 
Помозите детету које трпи насиље:  
1. На насиље не одговарајте насиљем.    
2. Разговарајте с дететом!!! 

Верујте детету - деца врло ретко лажу 
о томе. 
Не критикујте - саосећајте с дететом  
Пажљиво слушајте - сазнајте што 
више чињеница.   

Уверите дете да ћете учинити све да му 
помогнете. 

3. Одмах затим... Сарађујте са школом!!! 
Контролишите своја осећања. 
Позовите учитеља или разредног старешину и објасните разлог забринутости. 
Наводите чињенице о догађају/догађајима (ко, шта, када, где и како). 

 



Ви сте део УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ, укључите се и помозите школи да се 
супротстави насиљу. 

Како ће ваше дете постати отпорније на насиље? 

 

 
Мора бити сигурно да му верујете и 
разумете га. Научите га како да затражи 
помоћ одраслих када се боји.  
Уверите дете да пријава насилног 
понашања није исто што и оговарање 
или тужакање.  

Помозите детету да учврсти пријатељства које је склопило у школи, позовите 
његове школске другове у свој дом.  
Откривање талената и развијање вештина вашег детета у позитивним друштвеним 
групама (спорт, музика, игра, језици, стваралаштво) може бити пресудно за 
успостављање самопоуздања. 
Помозите детету да савлада стидљивост, да научи да се заузме за себе без 
насиља.  
Савладајте себе, разговарајте хладне 
главе, свесни да сте можда једина 
особа на свету која може да помогне 
вашем детету да се супротстави 
насиљу које трпи.  
 

Имајте на уму да је важније да 
научите дете како да се само заштити 

него да га ви заштите! 



 
ДЕЦА КОЈА ЧИНЕ НАСИЉЕ 

 
Узроци насилног понашања: 

1. Породично окружење: 
• рани развој без топлине и саосећање родитеља за дете и његове 
потребе 

• попустљивост родитеља, неуспостављање јасних граница 
понашања 

• непружање одговарајућих васпитних утицаја 
• толерисање агресивног понашања 
• излагање детета физичком кажњавању 

2. Утицај вршњака 
3. Утицај медија 
4. Карактеристике друштва 



 
ПОМОЗИТЕ СВОМЕ ДЕТЕТУ КАДА СЕ ПОНАША НАСИЛНО 
 
ПРЕ СВЕГА... Схватите ситуацију озбиљно!!! 
За почетак... Разговарајте с дететом!!! 
 
Ставите детету до знања да таквим понашањем другу децу чини несрећном и да 
нећете толерисати такву врсту понашања. 
  
Наведите дете да размисли о начину 
како да „поправи штету“ и умањи бол, 
који је некоме нанело својим понашањем. 
 
У овој фази дете које се насилно 
понашало треба да се веома потруди да 
поправи штету, и да настоји да изгради 

добар однос са дететом коме је нанело 
штету.  
Овај поступак се зове реституција - 
поправљање нанете штете/повреде. 
 
Ваше дете ће успети у томе ако му 
помогнете. Можете рећи, на пример:  



„Шта ти треба да урадиш/кажеш 
повређеном детету да би се осећало 
лепше, боље, срећније...?  
Овакав посреднички поступак зове се 
медијација или посредовање у 
сукобу. 
 

 
 
 

Како ће се ваше дете уздржати од насилног 
понашања? 

 
1. Омогућите вашем детету да „чини добро“. 

Смишљајте заједно с њим начине да помаже другима.. 
2. Научите дете да верује у себе  
3. Нека схвати како његови/њени поступци утичу на друге (емпатија). 
4. Похвалите ваше дете за напор који улаже сваки пут кад одабере ненасилно 

 и одговорно понашање.  
5. Помозите вашем детету да успостави и негује пријатељства. 
6. Сазнајте са ким се дружи, где се креће и шта ради. Проводите време са својим   

дететом.  
7. Пронађите заједничку забаву у играма без насиља. 

Проверите које емисије дете гледа на телевизији,  



Замолите укућане да смање сопствено насиље и агресију.  
8. Сарађујте са школом и договорите се о начинима помоћи детету за мењање 

агресивног/насилног понашања.  
9. Насиље је озбиљан проблем, не можете га решити сами. 
 

Најважнији принцип у супротстављању насиљу гласи: 
НЕ ЋУТИТЕ О НАСИЉУ! 

Ваш напор да смањите насилно понашање детета велико је улагање у његову 
будућност. 

  
 



 
 

 

ДА ДЕЦУ НЕ БОЛИ КАДА СУ У ШКОЛИ! 
 
   

 


