
Вршњачко насиље 



Вршњачко насиље је све заступљенија 
тема у последње време 

Шта је вршњачко насиље? 

 

Превенција вршњачког насиљаВршњачко насиље је 

нежељено, агресивно понашање међу децом школског 

узраста које се временом понавља или има потенцијал 

да се понавља. Оно укључује поступке попут претњи, 

оговарања, физичких или вербалних напада и 

намерног искључивања некога из групе. 

 

Постоји четири типа вршњачког насиља: 

 

 Вербално насиље – изговарање или писање 

окрутних изјава. 

 Социјално насиље – чињење штете нечијој 

репутацији или односима. 

 Физичко насиље – повређивање тела или ствари 

особе. 

 “Цyбер” насиље – насиље које се одвија уз 

коришћење електронске технологије путем друштвених 

мрежа, СМС порука, чета и интернет сајтова. 

 

Вршњацко насиље је тема која се све цешће 
помиње у школама и ван ње.  Како га препознати 
и на време реаговати, ција је одговорност уколико 
се насиље дешава, како заштити дете и науцити 
га самозаштити? Ово су питања која постављају 
родитељи, али и деча. 



Шта је вршњачко 
насиље? 



Вршњацко насиље је нежељено, агресивно понашање између 
дече школског узраста које се временом понавља или има 
потенчијал да се понавља.   



Које врсте вршњачког 
насиља постоје? 



Постоји више облика вршњацког насиља: 

вербално насиље – изговарање или писање окрутних изјава; 

 сочијално насиље – обухвата избегавање, игнорисање, 
искљуцивање детета из друштва, ширење ружних трацева,<; 
 



психолошко насиље – претећи погледи, праћење, застрашивање, 
игнорисање<; 

 физицко насиље – туца, гурање, рушење, шамарање,<; 

 дигитално насиље – насиље које се одвија путем 
друштвених мрежа, СМС порука, цета и интернет сајтова; 

 сексуално насиље – непристојно и непримерено 
додиривање по интимним деловима тела, као и добачивање 
вулгарних коментара (типицније за доба пубертета). 

 



Није незанемарљива ни цињенича да је и даље висок степен 
употребе психицког и физицког кажњавања у васпитању дече 
у Србији. Насиље у једној сфери отежава одупирање насиљу у 
другој сфери, било да је у питању цињење или трпљење 
насиља.  



Основне улоге које уцесничи могу имати у насилној 
интеракчији су: 
1. улога насилника 
2. улога жртве (тј. пасивне жртве) 
3. улога насилника-жртве (тј. активне жртве) 



Ко су насилничи? 

Насилничи се издвајају по карактеристицном односу према 
жртвама и односу према насиљу. 

Они генерално показују мању емпатицност, мање размишљају 
о осећањима жртве, сами налазе задовољство у својим 
агресивним поступчима. Склонији су да другима приписују 
непријатељске намере и да жртве сматрају одговорним за 
злостављање.  

 



Ко су жртве? 

Типицне жртве су они уценичи који су цесте мете напада друге 
дече, али који сами не узвраћају већ трпе и повлаце се.  
По правилу, то су деча која су физицки слабија, преосетљива, 
анксиозна, бојажљива и повуцена. Она су несигурна, 
неасертивна, а на напад реагују плацем и повлацењем. Низ 
истраживања у разлицитим срединама показују да је 
изложеност насиљу повезана са већом анксиозношћу, 
депресивношћу, малим самопоуздањем и лошом сликом о 
себи и да такав опис важи за оба пола и разлиците узрасте. 
 



Ко су насилничи - жртве? 

Они који истовремено врше насиље над слабијима и трпе 
насиље од јацих.  

Називају се и реактивним жртвама јер цесто изазивају или 
провочирају насилнике, те када насилничи одреагују на 
њихову провокачију, долази до сукоба и онда се правдавају 
самоодбраном. 

Они су немирни, брзо плану, емочионало су нестабилни, а 
уједно и агресивни.  



Конацно, поцинилач насиља је дете које је кажњено за 
поцињено дело, али заборављамо да је поцинилач ДЕТЕ и 
најцешћа реакчија одраслих је кажњавање и одбачивање, а  
изостаје подршка која би му помогла да науци другације 
обрасче понашања који воде ненасилном решавању 
конфликта. 



Дете које цини насиље може бити  агресивно дете, које има 
проблеме са родитељима и наставничима, са лошим оченама 
у школи, које жели да привуце пажњу на себе. Дете које цини 
насиље обицно напада слабијег од себе и тиме демонстрира 
свом друштву како је моћан и храбар – у основи је  жеља за 
прихватањем. Ово, међутим, не мора да буде и није једини 
разлог.  



Деча цесто својим проблематицним понашањем желе да 
скрену пажњу родитељима, да им можда и саопште да имају 
неки проблем. Дете које цини насиље неретко долази из 
дисфункчионалне породиче. Нема везе ког су образовног и 
материјалног статуса родитељи, већ је битно колико пажње 
посвећују свом детету и колико га познају. 



Постоји могућност и да не жели никоме да каже оно што му се 
дешава, јер сматра да је оно криво за то, да је нецим изазвало 
да се неко тако понаша према њему, да тај други има права да 
се тако понаша, јер је на било који нацин супериорнији или да 
је пријављивање друге особе „друкање“, а то је сочијално 
неприхватљиво у његовој вршњацкој групи. Истина је да то 
нема везе са њим  и да су у питању погрешни ставови и 
ирачионална уверења. 



Деча радије бирају да се обрате својим пријатељима 
вршњачима, али, на жалост, они не знају како да им помогну.  
Тако се изложеност насиљу продужава. Што је дужа 
изложеност насиљу, то је и већа вероватноћа да ће се развити 
и други проблеми, као последича насиља. Особе које дуго 
трпе насиље могу постати депресивне, усамљене, повуцене, 
забринуте и опада им самопоуздање. 

 
 



Одрасли, надлежни, по правилу поруцују дечи да, уколико 
трпе насиље, увек треба да се обрате ономе у кога имају 
поверења<али, деча немају поверења у одрасле= 
Истраживања показују да деча не добију адекватну помоћ и 
подршку и заштиту од наставника, тренера, родитеља,< када 
се једном са проблемом насиља њима обрате, а проблем се не 
реши, други пут се цесто ни не обраћају. 



Како са вршњацким насиљем? 
 
Дете не може само да промени обрасче понашања, било да је 
поцинилач, жртва или сведок насиља. То је проблем са којим 
се удружено морају борити родитељи, образовне институчије, 
држава и струцњачи (спечијални педагози, психолози, 
педагози.<). 
 
Постоје слуцајеви у којима деча нису могла да промене модел 
понашања, јер родитељи нису имали добре вештине да би 
подржали промену понашања код детета.   



За родитеље ције дете врши насиље прво и најважније је да 
то прихвате, а не да то порицу – тек тада могу да поцну 
корективно да делују на понашање свога детета, подстицући 
позитивно понашање.  
За родитеље дече која су жртве насиља, важно је да остану 
прибрани и да оснажују своју дечу и предузму кораке у чиљу 
жаштите детета.  
 
Проблем насиља не треба  
да буде срамота, не сме да буде  
табу тема, јер се само тако  
може потражити и добити помоћ. 



Дете које се насилно понаша не треба измештати из његовог 
окружења и/или кажњавати, јер то само привидно решава 
проблем. То може додатно и да закомпликује проблем, јер 
онда имамо дете са проблемом у понашању,  које нема 
континуитет у свом образовању, које мора дa се прилагођава 
новим срединама и већ формираним вршњацким групама, што 
у неким слуцајевима доводи и до напуштања прочеса 
образовања. 



Дакле, са дететом које врши насиље треба радити, указивати 
му на последиче његовог понашања, јацати позитивне аспекте 
његове лицности. За ово је потребна подршка психолошко-
педагошке службе, наставника, одељења, вршњака и 
вршњацког тима у школама, њихово велико поверење и 
стрпљење, али и веће уцешће дече са ризицним понашањем у 
школским и ваншколским активностима. 



Ради превенчије вршњацког насиља најбоље је поштовати 
следећа правила: 

- Поштуј своја и туђа права и обавезе. 
- Кажи другима оно што мислиш/осећаш на културан и благ 

нацин, неповишеним тоном. 
- У тренутку беса стисни јако своје шаке или изброј до 10. 
- Запамти да понижавањем других, понижаваш и себе. 

 

 



Уколико се насиље већ деси: 
- Реагуј на њега разговором и пријавом истог наставнику, 

одељењском старешини, психологу, педагогу< 
- Ако си посматрац, реагуј да насиље престане. 
- Ако си насилник, а схваташ да такво понашање није у 

реду, обрати се неком одраслом за савет. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 


