
Тим за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања 

                                                                                   Теме за мај 

Вршњачко насиље је нежељено, агресивно понашање  између деце школског узраста које се временом понавља или има потенцијал да се понавља. Постоји више 
облика вршњачког насиља као што су вербално, социјално, психолошко, физичко, дигитаално и сексуално насиље. Дете које чини насиље може бити агресивно 
дете, које има проблем са родитељима или наставницима, које жели да привуче пажњу на себе или има одсуство свести о негативним последицама таквог 
понашања.Када је реч о ученицима који похађају нашу школу ,нежељене  облике понашања често  могу испољавати агресијом и аутоагресијом. У већини 
случајева , они немају намеру да било кога повреде, већ на њихово понашање могу да утичу фактори који их ремете(бол неког дела тела,бука или други аудио 
или визуелни стимулуси , немогућност одлагања или контроле неке тренутне потребе,код ученика који немају способност вербалне комуникације узрок таквог 
понашања може бити немогућност разумевања и помоћи од стране друге особе и слично) 

Пракса у нашој школи је да се неприхватљиви облици понашања преусмеравају на пожељне облике понашања  уз сликовно приказивање садржаја који се односе 
на одређенеситуације или понашања. Кроз упознавање са прихватљивим и неприхватљивим облицима понашања, ради се на  томе да дете развије способност 
препознавања истих, диференцирања , врши изборпонуђеног позитивног понашања,измештања  из негативне ситуације на сигурно место, у циљу смиривања 
(миран кутак,сензорна соба..).На тај начин се дете лакше уклопа у социјално прихватљив образац функционисања.Често се у ту сврху користе социјалне приче, 
али и друге стратегије које се одређују за свако дете индивидуално .Веома је важна сарадња са родитељима.Поред тога у школи у свакој учионици су  истакнута  
сликовна правила понашања.Тим за заштиту од дискриминације,насиља.злостављања и занемаривања и стручно особље школе је на располагању деци и 
родитељима ,пре свега  у циљу превенције и примене одређених стратегија,а уколико се јаве нежељени облици, правовремено реагује и предузима све мере да 
се не понавља . 

 

ПРАВИЛА    ПОНАШАЊА У ДРУШТВУ                                    СТОП ВРШЊАКОМ НАСИЉУ 



 

 



 

Социолошке теорије сматрају да утицај средине на појединца и појаву болести зависности није занемарљив. Ово умногоме доприноси да код 
некога, код кога постоји  генетска предиспозиција, дође до појаве болести зависности. Доступност наркотика је данас велика, што скраћује пут 
између појединца и психоактивне супстанце. 

Упознавање детета са штетностима психоактивних супстанци  је свакодневна а начин упознавања је прилагођен сваком детету , јер свест о 
штетности истих није присутна.Едукација ученика се спроводикроз часове грађанског васпитања, одељенског старешине и организоване 
радионице,уз коришћењекраћих филмова и сликовног материјали везано за ту тему.Деци у нашој школи се на тај начин скреће пажња на опасност, 
да су то супстанце штетне по здравље ,са фокусом на избегавању контакта са непознатим особама и узимањем било чега од особа које не познају.У 
последње време често се говори и о зависности и безбедности на интернету.Родитељи морају контролисати време(ограничити га) које дете проводи на 
компјутеру/интернету као и садржаје које прати.Овом приликом издвајамо: 

 

 


