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Дванаесте београдске гимназије



Шта је насиље и злостављање?

◦сваки облик једанпут учињеног, односно

понављаног вербалног или невербалног понашања

које има за последицу стварно или потенцијално

угрожавање здравља, развоја и достојанства

личности детета и ученика или запосленог.



Насиљем и злостављањем сматра
се насиље:

❑ученика према другом детету, ученику или

запосленом;

❑запосленог према детету, ученику, другом запос

леном, родитељу, односно другом законском заст

упнику;

❑родитеља према свом детету, другом детету и

ученику, запосленом као и према трећем лицу.



ВРСТЕ 
НАСИЉА 

СУ:

◦Физичко насиље -

стварно или потенцијално

телесно повређивање

детета/ученика;

◦Психичко насиље

(емоционално) - тренутно

или трајно угрожавање

психичког и емоционалног

здравља детета;

https://www.cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/fizicko-nasilje/
https://www.cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/psihicko-nasilje/


ВРСТЕ
НАСИЉА

СУ:

•Социјално насиље -

искључивање детета или

деце из групе;

•Дигитално насиље (елект

ронско насиље) -

злоупотреба информацион

их технологија (мобилни т

ел, интернет и др.);

https://www.cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/socijalno-nasilje/
https://www.cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/digitalno-nasilje/


ВРСТЕ
НАСИЉА

СУ:

◦Сексуално насиље -

укључивање деце у сексуа

лну активност коjу она не

схватају и за коју нису раз

војно дорасла.

https://www.cuvamte.gov.rs/sta-je-nasilje/seksualno-nasilje/


* Свака образовна установа има посебан
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања (у даљем тексту: 
тим за заштиту).

* Чланове и руководиоца тима за заштиту
одређује директор установе из реда запослених
(наставник, стручни сарадник, секретар и др.).



Задаци Тима
за

заштиту,
нарочито јесу

да:

vприпрема програм заштите у

складу са специфичностима установе;

vинформише децу и ученике,

запослене и родитеље о планираним

активностима и могућности тражења

подршке и помоћи од тима за заштиту;



Задаци Тима
за заштиту, 

нарочито јесу
да:

vучествује у обукама и пројектима

за развијање компетенција

запослених потребних за

превенцију и интервенцију у 

ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања;

vпредлаже мере за превенцију и 

заштиту, организује консултације и 

учествује у процени ризика и 

доношењу одлука о поступцима у 

случајевима сумње или дешавања

насиља, злостављања и 

занемаривања;



Задаци Тима
за заштиту,

нарочито јесу
да:

vукључује родитеље у 

превентивне и интервентне мере

и активности;

vпрати и процењује ефекте

предузетих мера за заштиту

деце и ученика и даје

одговарајуће предлоге

директору;



Задаци Тима
за заштиту,

нарочито јесу
да:

vсарађује са стручњацима из других

надлежних органа, организација,

служби и медија ради свеобухватне

заштите деце и ученика од насиља,

злостављања и занемаривања;

vводи и чува документацију;

v извештава стручна тела и орган

управљања.



Тим за заштиту деце од насиља планира и реализује активности у

сарадњи са већ постојећим тимовима за развојно планирање,

самовредновање и др.

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да Тим не може

сам да реализује договорене мере и активности. До резултата се долази

само одговорношћу и учешћем сваког појединца у стварању ненасилног

и подстицајног окружења за живот и учење детета.

За активности које Тим планира и предлаже на нивоу установе, директор

задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у

превенцији насиља.

Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља

приоритетан је задатак образовно-васпитних установа, али и свих

институција које се баве децом.



o Вршњачко насиље се разврстава у три нивоа, од којих зависе

и процедуре поступања.

o Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое

има за циљ обезбеђивање уједначеног поступања

(интервенисања) установа у ситуацијама насиља и

злостављања када су актери деца, односно ученици (ученик–

ученик, ученик–дете).

o Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да

се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету,

степену ризика, учесталости, последицама и учесницима.



На основу 
расположивих 
чињеница Тим 
врши разврставање 
нивоа вршњачког 
насиља водећи 
рачуна о следећим 
критеријумима:

▪анализи интензитета;

▪степену ризика;

▪трајању и учесталости

понашања;

▪последицама;

▪броју учесника;

▪узрасту и карактеристикама

развојног периода детета, 

односно ученика.









Нивои
насиља:

◦На првом нивоу, по правилу,

активности предузима самостално

одељењски старешина, наставник у

сарадњи са родитељем, у смислу

појачаног васпитног рада са

одељењском заједницом, групом

ученика и индивидуално.

◦ Изузетно, ако се насилно понашање

понавља, ако васпитни рад није био

делотворан, ако су последице теже, ако

је у питању насиље и злостављање од

стране групе према појединцу или ако

исто дете и ученик трпи поновљено

насиље и злостављање за ситуације

првог нивоа, установа интервенише

активностима предвиђеним за други,

односно трећи ниво, а то подразумева

укључивање Тима за заштиту.



Нивои
насиља:

◦На другом нивоу, по правилу,

активности предузима одељењски

старешина, у сарадњи са

педагогом, психологом, тимом за

заштиту и директором, уз

обавезно учешће родитеља, у

смислу појачаног васпитног рада.

Уколико појачани васпитни рад

није делотворан, директор

покреће васпитно-дисциплински

поступак и изриче меру, у складу

са законом.



Нивои
насиља:

◦На трећем нивоу, активности

предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно

ангажовање родитеља и надлежних органа,

организација и служби (центар за социјални рад,

здравствена служба, полиција и друге организације и

службе). Уколико присуство родитеља није у

најбољем интересу ученика, тј. може да му штети,

угрози његову безбедност или омета поступак у

установи, директор обавештава центар за социјални

рад, односно полицију или јавног тужиоца.

◦ На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у

интензитету примерен потребама ученика, као и

покретање васпитно-дисциплинског поступка и

изрицање мере, у складу са законом.

◦ Ако је за рад са учеником ангажована и друга

организација или служба, установа остварује сарадњу

са њом и међусобно усклађују активности.

Активности васпитног рада, се прецизно дефинишу

оперативним планом заштите ученика.



Активности на спречавању насиља -
ПРЕВЕНЦИЈА

✓Стално стручно усавршавање - квалитет васпитно - образовног

процеса и однос међу учесницима се сматра најбољом превентивном

мером;

✓Постављање циљева редовном наставом;

✓Разноврсна понуда ваннаставних активности за слободно време

ученика - информације о активностима доступне (сајт Школе, огласна

табла...), резултати видљиви (изложбе, концерти, такмичења, утакмице,

књижевне вечери, представе...).

✓Доследна примена правила понашања и формирање заштитне мреже -

ученици активно учествују у доношењу одељењских правила.

Видљивост правила и примењљивост доприноси превенирању насиља.



✓Активно учествовање ученика у планирању, реализацији и

вредновању превентивних активности - Вршњачки тим, Ђачки парламент

уз сарадњу са Тимом за заштиту (радионице, трибине, изложбе, посете

позоришним представама, спортски и културни сусрети...)

✓Сарадња са другим институцијама са циљем раног идентификовања

проблема (Дом здравља, полиција, Центар за социјални рад...)

✓Сарадња са родитељима и локалном заједницом - не само као подршка,

већ и као партнери, сарадници...

✓Активирање школског и рекреативног спорта - каналисање потенцијалне

агресије кроз спортске активности.



Кораци у интервенцији:

1) Сазнање о насиљу - на насиље се реагује одмах и у циљу најбоље

заштите ученика.

2) Заустављање насиља - обавеза је свих да уколико имају било какво

сазнање или сумњу да обавезно зауставе насиље или обавесте надлежне

у установи. ФИЗИЧКО НАСИЉЕ - захтева хитну реакцију,

обавештавање родитеља као и неодложно укључивање релеватних

институција. ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЉЕ - треба зауставити што пре и

ученику пружити разумевање и сигурност.

3) Смиривање ситуације - обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са

ученицима и посматрачима. Прикладан простор како би учесници имали

прилику да испричају шта се десило.



4) Консултације - након прекида насиља, смиривања учесника, запослени
који је разговарао са учесницима, консултује се унутар установе са
осталим колегама ради процене ризика и израде плана заштите (процена
да ли се укључује неко из друге институције, заштита приватности).

5) Мере заштите - избор техника за конструктивно решавање конфликата
(Нпр.медијација - посредовање, Форум театар - драмско изражавање,
Укључивање родитеља, Поступак реституције - друштвено користан и
хуманитаран рад.

6) Праћење ефеката предузетих мера - понашање ученика које је трпило
и које је чинило насиље, реакције пасивних посматрача, дешавања у
одељењу/групи, учешће родитеља, функционисање Тима за заштиту.

Уколико се ситуација понавља, усложњава, неопходно је увести додатне
заштитне мере (појачана пажња дежурних наставника, запослених,
Вршњачког тима, родитеља, школског полицајца...). Радионице за
родитеље, активности Савета родитеља...





◦https://cuvamte.gov.rs/



ХВАЛА 

НА 

ПАЖЊИ!
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