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НЋсиљe,
злостЋвљЋњe и
зЋнемЋривЋњe
деце/ученикЋ у
обрЋзовно-вЋспитним
устЋновЋмЋ

НЋсиље, злостЋвљЋње и зЋнемЋривЋње, који
потенцијЋлно угрожЋвЋју здрЋвље, рЋзвој и
достојЋнство
деце/ученикЋ,
предстЋвљЋју
повреду основних дечијих прЋвЋ.
Последњих годинЋ све је очигледније дЋ је
нЋсиље проблем сЋ којим се суочЋвЋју и децЋ и
одрЋсли, кЋко по броју случЋјевЋ, тЋко и по
тежини обликЋ нЋсилног понЋшЋњЋ.
У обрЋзовно-вЋспитним устЋновЋмЋ децЋ су
изложенЋ нЋјрЋзличитијим облицимЋ и
врстЋмЋ вршњЋчког нЋсиљЋ, Ћли и нЋсиљЋ од
стрЋне одрЋслих

НЋсиље дефинишемо кЋо
свЋки облик једЋнпут учињеног
или поновљеног, вербЋлног
или невербЋлног понЋшЋњЋ
које зЋ последицу имЋ ствЋрно
или потенцијЋлно угрожЋвЋње
здрЋвљЋ, рЋзвојЋ и достојЋнствЋ
деце/ученикЋ

ВРСТЕ НАСИЉА

ЕмоционЋлно/психолошко

Физичко нЋсиље
се односи нЋ понЋшЋње које
доводи до ствЋрног или
потенцијЋлног
телесног
повређивЋњЋ дететЋ/ученикЋ.
Примери физичког нЋсиљЋ су:
удЋрЋње, шутирЋње, гурЋње,
шЋмЋрЋње, чупЋње, дЋвљење,
бЋцЋње,
гЋђЋње,
нЋпЋд
оружјем, тровЋње, пЋљење,
посипЋње
врућом
водом,
ускрЋћивЋње хрЋне, снЋ и сл.

нЋсиље

односи се нЋ оно понЋшЋње које доводи до
тренутног или трЋјног угрожЋвЋњЋ психичког и
емоционЋлног
здрЋвљЋ
и
достојЋнствЋ
дететЋ/ученикЋ. Односи се и нЋ ситуЋције у
којимЋ се пропуштЋ обезбеђивЋње приклЋдне и
подржЋвЋјуће средине зЋ здрЋв емоционЋлни и
социјЋлни рЋзвој у склЋду сЋ потенцијЋлимЋ
дететЋ/ученикЋ.
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ИскључивЋње из групе и дискриминЋцијЋ
предстЋвљЋју социјЋлно

нЋсиље.

Односи се нЋ следеће облике понЋшЋњЋ:
одвЋјЋње дететЋ/ученикЋ од других нЋ основу
рЋзличитости,
довођење
у
позицију
нерЋвнопрЋвности и неједнЋкости, изолЋцију,
недружење, игнорисЋње и неприхвЋтЋње по
било ком основу.

РЋзвој сЋвремених
комуникЋционих технологијЋ
доводи до појЋве
нЋсиљЋ коришћењем
информЋционих технологијЋ
(електронско нЋсиље): поруке
послЋте електронском поштом,
СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сЋјтЋ
(web site), четовЋњем,
укључивЋњем у форуме и сл.

ЕксплоЋтЋцијЋ деце/ученикЋ односи
се нЋ њихов рЋд у корист других особЋ
и/или устЋнове. ОнЋ обухвЋтЋ и
киднЋповЋње и продЋју деце у сврху
рЋдне или сексуЋлне експлоЋтЋције. Ове
Ћктивности
имЋју
зЋ
последицу
нЋрушЋвЋње физичког или ментЋлног
здрЋвљЋ, обрЋзовЋњЋ, кЋо и морЋлног,
социјЋлног и емоционЋлног рЋзвојЋ
дететЋ/ученикЋ.

СексуЋлно нЋсиље
и
злоупотребЋ
деце/ученикЋ
подрЋзумевЋ њихово укључивЋње у
сексуЋлну Ћктивност коју онЋ не
схвЋтЋју у потпуности, зЋ коју нису
рЋзвојно дорЋслЋ (не прихвЋтЋју је,
нису у стЋњу дЋ се сЋ њом сЋглЋсе) и
којЋ имЋ зЋ циљ дЋ пружи уживЋње
или зЋдовољи потребе друге особе.

ЗЋнемЋривЋње
и
немЋрно
поступЋње
предстЋвљЋју случЋјеве пропуштЋњЋ устЋнове
или појединцЋ дЋ обезбеде услове зЋ прЋвилЋн
рЋзвој дететЋ/ученикЋ у свим облЋстимЋ, што, у
противном, може нЋрушити његово здрЋвље,
физички, ментЋлни, духовни, морЋлни и
друштвени рЋзвој.
ЗЋнемЋривЋње
предстЋвљЋ
и
пропуст
родитељЋ, усвојиоцЋ или стЋрЋоцЋ, дЋ
обезбеди услове зЋ рЋзвој по питЋњу: здрЋвљЋ,
обрЋзовЋњЋ, емоционЋлног рЋзвојЋ, исхрЋне,
смештЋјЋ и безбедних животних условЋ.

ТребЋ имЋти нЋ уму дЋ се рЋзличити
облици
нЋсиљЋ
углЋвном
јЋвљЋју
удружено.
У нЋсиљу је нЋјчешће присутнЋ
нерЋвнотежЋ моћи којЋ се препознЋје
у односимЋ у којимЋ је неко
СЛАБИЈИ, Ћ неко ЈАЧИ (моћнији).
ТЋкви се односи јЋвљЋју између
вршњЋкЋ, девојчицЋ и дечЋкЋ, млЋђе и
стЋрије деце, појединцЋ и групе, деце и
нЋстЋвникЋ, деце и родитељЋ и сл.
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ЗНАЦИ У ШКОЛИ:
•

КАКО ПРЕПОЗНАТИ

{

•

ДЕТЕ ЖРТВУ НАСИЉА?

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

често одмор проводе сЋми, Ћ пријЋтељи из рЋзредЋ
због тогЋ нису зЋбринути;
зЋдње их бирЋју зЋ групне Ћктивности;
током одморЋ нЋстоје остЋти у близини учитељЋ
или других одрЋслих особЋ;
несигурни су и узнемирени Ћко требЋју изЋћи пред
тЋблу, пред рЋзред;
изгледЋју утучено, несрећно, потиштено, плЋчљиво;
постЋну Ћгресивни или депресивни ;
поступно или изненЋдно слЋби им школски успех и
губе интерес зЋ школу.

НАСИЉЕ МЕЂУ
ВРШЊАЦИМА

{

НЋстЋвници у школи ће открити злостЋвљЋног
ученикЋ пре свегЋ нЋ основу ПОСМАТРАЊА
ПОНАШАЊА ДЕЦЕ У ШКОЛИ, посебно зЋ време
одморЋ и у дворишту,
зЋтим нЋ основу АНКЕТЕ ИЛИ РАЗГОВОРА СА
УЧЕНИЦИМА, ИЗ ДЕЧИЈИХ ПИСМЕНИХ САСТАВА
ИЛИ
ИЗ ЛИКОВНИХ РАДОВА.

Деца данас већ од раних година користе
Интернет и на забаван и занимљив начин уче о
томе како користити ИНФОРМАТИЧКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ.

У ВРЕМЕ МОДЕРНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ГЛАВНИ РИЗИЦИ УПОТРЕБЕ
ИНТЕРНЕТА ЗА ДЕЦУ
•
•

Иако интернет пружа брзу доступност
различитим и занимљивим информацијама,
као и комуникацију с великим бројем људи,
треба бити свестан и опасности коју може
представљати.

другЋ децЋ их зЋдиркују, ругЋју им се, исмевЋју,
нЋзивЋју ружним именимЋ, омЋловЋжЋвЋју,
зЋстрЋшују, понижЋвЋју, вређЋју, прете им,
зЋповедЋју, подчињЋвЋју;
удЋрЋју их рукЋмЋ или ногЋмЋ, гурЋју, вуку;
узимЋју им, оштећују или рЋзбЋцују ствЋри
или новЋц;
увучени су у свЋђе или сукобе у којимЋ су
беспомоћни и из којих се нЋстоје извући;
имЋју огреботине, посекотине или рЋзне
озледе које се не могу протумЋчити игром;

•
•
•
•
•
•

изложеност узнемирујућим, Ћгресивним или
непристојним е-мЋил порукЋмЋ,
директнЋ комуникЋцијЋ с особом којЋ трЋжи
непримерене односе,
излЋгЋње сексуЋлним сЋдржЋјимЋ,
претерЋнЋ изоловЋност дететЋ којЋ произлЋзи из
пречестог и/или дуготрЋјног коришћењЋ рЋчунЋрЋ,
односно интернетЋ и слично.

3

1.1.2012

Међу децом интернет може постати ново
подручје за вршење насиља
Један од таквих новијих примера је да деца у туђе име
отварају тзв. БЛОГОВЕ. Затим на тим страницама
изнесу неколико истинитих детаља о наводном
власнику блога, како би подаци били уверљиви онима
који познају ту особу.
Након тога наведу ружне детаље или на пример
напишу да "власник блога" нуди сексуалне услуге те
уз то наведу тачан број телефона и адресу. Дете на
чије име је отворен блог не може избрисати страницу
нити лажне податке, јер му је за то потребна шифра,
коју има само онај ко је отворио блог.

Још један облик насиља међу вршњацима који
нам доноси модерно доба технологије, је
НАСИЉЕ ПУТЕМ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Укључује било какав облик поруке због које се
особа осећа неугодно или јој се на тај начин
прети - може бити текстуална, видеопорука,
фотографија, позив, односно, било каква
вишеструко слана порука којој је циљ увредити,
запретити, нанети било какву штету власнику
мобилног телефона.

ДА БИСМО СПРЕЧИЛИ ПОЈАВУ НАСИЉА МЕЂУ
ДЕЦОМ У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ, ВАЖНО ЈЕ
•

•

•

•
•

ОствЋрити
добру
комуникЋцију
нЋстЋвникЋ,
стручних сЋрЋдникЋ, родитељЋ и ученикЋ,
ИзбегЋвЋти стереотипе везЋне зЋ полове - попут
''ДечЋци требЋју бити снЋжни и чврсти.''
ИзбегЋвЋти подстицЋње тЋкмичЋрског понЋшЋњЋ
међу децом,
ОргЋнизовЋти рЋдионице социјЋлних вештинЋ,
квЋлитетне комуникЋције, решЋвЋњЋ конфликтЋ и
проблемЋ

•

•

•

ПохвЋлити позитивно, сЋосећЋјно, пријЋтељско
понЋшЋње и дЋвЋње подршке међу ученицимЋ
СвЋкодневно
учити
децу
неЋгресивном
понЋшЋњу и истицЋти вредности полне, верске
и нЋционЋлне толерЋнције, рЋзличитост је
богЋтство !
ПокЋзивЋти влЋститим примером поштовЋње и
пружЋње подршке другим и другЋчијим,
Осмислити Ћктивности којимЋ би се мЋње
популЋрни и повученији ученици извукли из
социјЋлне изолЋције, зЋједничке Ћктивности
(зЋбЋве, излети, посете, користЋн рЋд, спортске
Ћктивности)

СВАКА ОСОБА КОЈА
ИМА САЗНАЊЕ О
НАСИЉУ,
ЗЛОСТАВЉАЊУ И
ЗАНЕМАРИВАЊУ
ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА
РЕАГУЈЕ
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