
Механизми спречавања насиља у школи 

Школа мора не само да реагује на свако насиље које се дешава у њој већ има обавезу и да ради на томе да до њега 

уопште не дође, тј. да предузима превентивне активности. Одређене обавезе и у превентивним и у интервентним 

активностима имају сви запослени у школи, али је школа дужна и да формира посебан тим за заштиту од насиља. 

Тим за заштиту од насиља 

Тим за заштиту од насиља чине школски педагог и психолог, поједини наставници, представници ученика или 

родитеља, а могу бити укључени и секретар школе, као и стручњаци изван школе, на пример, из центра за социјални 

рад или полиције. Овај тим има задатак да прати ситуацију у школи, планира и спроводи превентивне мере, да 

разради механизме реаговања и учествује у решавању сваког случаја насиља осим оних најбезазленијих, као што је 

такозвано насиље првог нивоа. 

Вршњачки тим 

Школа може да формира и такозвани вршњачки тим, који се састоји од деце посебно обучене за стварање позитивне 

атмосфере у школи, препознавање насилних облика понашања и благовремено скретање пажње одраслима на 

насиље. 

Превентивне мере састоје се од: 

    -постављања јасних правила понашања у школи, која ће бити доследно спровођена: запослени не сме да изазове 

насиље или допринесе насиљу, на пример, непоштовањем личности и права ученика, недоследношћу у поступању, 

необјективним оцењивањем и сл.; 

    -сталног обучавања запослених, ученика и родитеља да препознају насиље и да на њега одговарајуће реагују, 

сарадње са ученицима током планирања и реализације превентивних активности; 

    -сарадње с родитељима, локалном заједницом и другим институцијама; 

    -стварања атмосфере у школи да до насиља не дође: реаговање на сваки покушај насиља, разноврсна понуда 

слободних и ваннаставних активности помоћу којих ће ученици моћи на квалитетан начин да проведу слободно 

време, помоћ деци с проблемима у понашању, уклапању и средину или учењу; 

    -физичких и других мера превенције: дежурство запослених, одговарајуће осветљење у згради и дворишту, 

ограђено и безбедно двориште, стално обилажење школе од стране школског полицајца, физичко-техничко 

обезбеђење као што је видео надзор и слично. 


