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POVZETEK:
Šola je prostor, v katerem otroci preživijo precejšen del svojega časa, zato ima velik vpliv na njihovo
vedenje, akademski, socialni in čustveni razvoj. Hkrati ima tudi možnost odkrivati medvrstniško nasilje
in si prizadevati za njegovo zmanjševanje.
Medvrstniško nasilje so začeli sistematično raziskovati konec 70. let prejšnjega stoletja. Novejše
definicije tovrstnega nasilja, poleg telesnega, zajemajo tudi čustvene, ekonomske, besedne in spolne
oblike nasilnih dejanj. V zadnjih letih pa se je zaradi razvoja informacijske tehnologije pojavilo še
spletno nasilje. Medvrstniško nasilje ima na vse vpletene – žrtve, povzročitelje in opazovalce –
negativne čustvene posledice. Ko govorimo o nasilju, namreč govorimo tudi o čustvih, saj je nasilje
večinoma spodbujeno in prepojeno s čustvi, ali pa nastane, ker določena čustva manjkajo. Prav zato je
bistveno, da se pristopi k obravnavanju in omejevanju nasilja osredotočajo na učenje strategij za
optimalno ravnanje s čustvi ter z zgledom in raznimi dejavnostmi usmerjeno zvišujejo čustveno
inteligentnost otrok.
Kljub različnim pristopom šol k problematiki medvrstniškega nasilja so se v zadnjem desetletju kot
najučinkovitejši izkazali celoviti, sistemski modeli preprečevanja medvrstniškega nasilja v šoli. Ti
vključujejo vse sooblikovalce šolske skupnosti – učence, zaposlene na šoli in starše – ter zajemajo vse
vrste interakcij v šoli, vključno z nasiljem nad otrokom v družini. Šole se morajo spopadanja s
problemom lotiti sistematično, v več fazah in na več nivojih, ter problematiki posvetiti dovolj časa.
Glavni cilj šole mora postati oblikovanje varnega šolskega prostora, v katerem je vzpostavljena ničelna
toleranca do nasilja in v katerem ima vsak posameznik možnost razvijati svoje potenciale. Kot primer
dobre prakse lahko vzamemo Osnovno šolo Simona Jenka Kranj, ki se s problemom medvrstniškega
nasilja že nekaj let poglobljeno in učinkovito sooča.
KLJUČNE BESEDE:
medvrstniško nasilje, nasilje v šoli, pravna ureditev medvrstniškega nasilja, čustvena pismenost,
čustvena inteligentnost, preventiva medvrstniškega nasilja, vloga šole
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SUMMARY:
School is a place, where children spend a considerable part of their time, therefore it has a great influence
on their behaviour, academic, social and emotional development. It also has the ability to discover
bullying and strive to reduce it.
Bullying began to be systematically researched at the end of the 1970s. More recent definitions of
bullying, in addition to physical, also include emotional, economic, verbal and sexual forms of violent
acts. In recent years, due to the development of information technology, cyberbullying has also occurred.
Bullying has negative emotional consequences on everyone involved – the victims, bullies and
bystanders. When talking about violence, we also talk about feelings, as violence is driven and
overflowed with emotions, or it occurs because of lack of certain emotions. It is precisely for this reason
that the approaches to dealing with and limiting violence focus on learning strategies for optimal
handling with emotions, and by good example and various activities increase emotional intelligence of
children.
Despite different approaches by schools to the issue of bullying, over the last decade, comprehensive,
systemic models for the prevention of bullying in schools have proved to be the most effective. These
include all three participators of the school community – pupils, school staff and parents – and cover all
types of interactions at school, including domestic violence against the child. Schools have to deal with
the problem systematically, in several phases and on several levels. Moreover, they have to devote
enough time to the addressed issue. The main objective must be the creation of a safe school
environment, in which zero tolerance to violence is established and where each individual has the
possibility to develop his potential. As an example of good practice we can take primary school Simon
Jenko Kranj, which has been facing and dealing with the problem of bullying profoundly and effectively
for several years now.
KEY WORDS:
Bullying, School Violence, Law-Regulation of Bullying, Emotional Literacy, Emotional Inteligence,
Bullying Prevention, The Role of the School
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1. UVOD
Verjetno je bil vsak izmed nas kdaj vpleten v medvrstniško nasilje, morda kot povzročitelj1 ali žrtev,
skoraj gotovo pa kot opazovalec. Lahko se tudi strinjamo, da so nas ob tem pogosto preplavljala
neprijetna čustva, ki pa so na nekaterih pustila dolgotrajne posledice. Prav zaradi tega je pomembno, da
nasilje razumemo in si prizadevamo za njegovo odkrivanje, zmanjševanje in odpravljanje. Vse to je
skupen izziv, saj se nasilje izraža v družinski, šolski, lokalni in širši družbeni skupnosti.2 Ker otroci
veliko časa preživijo v šoli, ta pa je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki ima očiten vpliv na psihosocialni
razvoj otrok, je pomembno, da je na tem področju še posebno aktivna.3
Medvrstniško nasilje naj bi med osnovnošolci po nekaterih raziskavah doživljal vsak peti, povzročil pa
vsak deseti.4 Čeprav težko ocenimo, ali ga je danes več ali manj kot nekoč, se strinjam z Muršičem in
preostalimi avtorji, ki poudarjajo, da »če ga je še tako malo, ga je preveč«.5 Sprejem takšnega stališča
je prvi korak, ki ga moramo narediti, ko se začnemo aktivno ukvarjati z njim.
V svojem delu se bom ukvarjala s pojavom medvrstniškega nasilja v osnovni šoli in preventivnimi
dejavnostmi, s poudarkom na čustveni pismenosti, za zmanjšanje tovrstnega nasilja. Osrednji cilj bo
ugotoviti, katere so lastnosti preventivnega programa, ki se uspešno sooča s problematiko
medvrstniškega nasilja.
V prvem delu bosta opredeljena pojem nasilja v šoli ter ena njegovih najbolj raziskanih in obravnavanih
vrst, medvrstniško nasilje. Ker je za uspešno omejevanje nasilja pomembno slednjega zaznati in
razumeti, bodo prav tako predstavljene značilnosti posameznih udeležencev medvrstniškega nasilja in
pomembnejši dejavniki tveganja za njegov nastanek. Ena izmed posledic sistematičnega obravnavanja
nasilja je tudi vključitev zadevne tematike v mednarodne in nacionalne pravne dokumente ter temeljne
dokumente šole. Zaradi tesne povezave nasilja s čustvi, bo opisan pojem čustvene inteligentnosti, ki ima
pomembno vlogo pri uspešnem spopadanju z medvrstniškim nasiljem. Zadnji del bo osredotočen na
preventivo kot del celostnega pristopa k medvrstniškemu nasilju in opisu primera dobre prakse, ki jo že
nekaj let uspešno gradi Osnovna šola Simona Jenka Kranj6.

1

Vsi uporabljeni izrazi v tem delu, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
2
I. Klemenčič, 2016, Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli (magistrsko delo), str. 73.
3
M. Pušnik, v: M. Pušnik, 2003, Vloga šole, str. 12.
4
M. Muršič in dr., 2016, Osnove sistemskega pristopa, str. 7.
5
M. Muršič in dr., 2016, Osnove sistemskega pristopa, str. 7.
6
V nadaljevanju OŠ Simona Jenka Kranj.
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2. MEDVRSTNIŠKO NASILJE V ŠOLI
2.1 OPREDELITEV POJMA NASILJE
Zelo težko je podati definicijo nasilja, saj je odgovor na vprašanje, kaj je nasilje, odvisen od mnogih
socialnih situacij in okoliščin. Pojmovanje nasilja se spreminja in je vedno izraz kulturnega ter
družbenega okolja. Gre za socialni fenomen, zato morajo tako definicija nasilja, kot tudi spreminjajoča
se socialna razmerja in njihove interpretacije, ostati fluidne. Da bi razumeli nasilje, je treba analizirati
okoliščine, v katerih se nasilje odvija, torej kaj se je zgodilo, med kom, kje in kdaj.7
Kot ugotavlja Muršič, »nasilje kot fenomen, ki bi imel neko svojo dejansko, objektivno, absolutno in
spoznavno naravo, ne obstaja. Vedenj, ki bi bila sama po sebi nasilna, sploh ni. Iskanje definicije nasilja
torej ni bistveno spoznavni problem, temveč predvsem vrednostno-normativni (in izrazito politični!)
proces, v katerem ljudje glede na odbrane vrednote in norme vedno znova odločamo oz. določamo, kaj
je in kaj ni nasilje.«8
Nekateri avtorji, npr. Burgess-Jackson, Smith, Schafer in Korn, omejujejo pojmovanje medosebnega
nasilja samo na uporabo fizične sile ali grožnje z njo.9 Podobno tudi Svetovna zdravstvena organizacija
nasilje opredeljuje kot namerno uporabo fizične sile oziroma moči ali grožnje z njo, zoper samega sebe,
drugo osebo ali zoper skupino oziroma skupnost, ki ima (lahko) za posledico fizično poškodbo, smrt,
psihološko škodo, ogroženost razvoja ali prikrajšanost.10 Po drugi strani pa so v novejših definicijah
nasilja zajete tudi čustvena, verbalna, spolna, materialna in socialna zloraba moči. Tako pojmovanje
nasilja se osredinja na zlorabo moči, ne na vrsto le-te, zajema pa vsa ravnanja, ki so zaznamovana z
namerno ali malomarno in nevarno oziroma škodljivo samovoljno rabo moči.11 Pri tem se strinjam z
avtorico Lešnik Mugnaioni, ki nasilje razume v širšem smislu, torej ne samo kot uporabo fizične sile ali
grožnje z njo, temveč tudi in zlasti kot uporabo drugih oblik zlorabe moči.12
Pomembno se je zavedati, da je nasilje družbeno-moralno nasičen pojem, ki vsebuje družbeno zaščitene
dogovore o tem, kaj se sme in kaj ne, poleg tega pa označuje vedenja, ki te dogovore kršijo.13 Opredelitev
nasilja je odvisna od različnih dejavnikov, in sicer od družbenega okolja, v katerem je nastala, časa,
posameznih ved, ki ga obravnavajo ipd. Na definicijo nasilja vplivajo mnogi dejavniki in ga sooblikujejo
kot kompleksen družbeni fenomen.14 Zato soglašam s stališčem avtorja Dekleve, da je pri obravnavi

7

D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 22–23.
M. Muršič, 2008, Strukturne kontingence emocionalne fenomenologije medosebne nasilnosti, str. 15.
9
D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 148.
10
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), URL: http://www.who.int/topics/violence/en/ (1. 2. 2017); Prevod
avtorice.
11
D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 148
12
Prav tam, str. 149.
13
B. Dekleva, v: A. Šelih (Ur.), 1996, Otrokove pravice, str. 122.
14
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 36–37.
8
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pojavov nasilja bolje vzeti takšno širše in manj moralistično izhodišče, saj bo na tak način obravnava
lahko bolj konstruktivna in uspešna.15
Pojem, ki se ga v povezavi z nasiljem pogosto omenja, vendar ni njegova sopomenka, je agresivnost.
Podobno kot nasilje, je tudi ta eden bolj nejasnih in protislovnih pojmov, k čemur prispeva dejstvo, da
agresivnost srečamo v različnih vedah, kot so psihologija, sociologija, pravo, politične vede. Te jo
opredeljujejo vsaka iz svojega zornega kota.16 Najbolj pogosto uporabljena definicija agresivnost
opredeljuje kot »vedenjsko značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali
dejanjih proti drugim ljudem«.17 Čeprav ima agresivnost v vsakdanjem jeziku negativen predznak, jo je
potrebno razlikovati glede na njene pozitivne in negativne učinke. Tako so pozitivne oblike agresivnosti
tiste, ki omogočajo socializacijo, reprodukcijo družbe in delovanje družbenih institucij (t. i.
konstruktivne oblike agresivnosti) ter situacije, ki omogočajo uspešno razrešitev konfliktne situacije ( t.
i. asertivnost).18

2.2 RAVNI, VRSTE IN OBLIKE NASILJA V ŠOLI
2.2.1 Ravni
Kot ugotavljajo Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc,19 praviloma opredeljujemo dve ravni nasilja,
posredno in neposredno nasilje, obe značilni in pomembni tudi za šolsko okolje.
Ugotovitev, da je nasilje, kot ga razumemo, pojmujemo in preučujemo, ujeto v strukturna razmerja moči
v družbi in njeno kulturo, je nekatere raziskovalce pripeljala do proučevanja nasilja tudi kot strukturnega
oziroma sistemskega pojava.20 Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc strukturno nasilje opredeljujejo
kot »nasilje, ki poteka nevidno, tiho in »samoumevno« ter zagotavlja reprodukcijo družbenega sistema,
njegove ideologije in temeljnih družbenoekonomskih odnosov«.21 Tovrstno nasilje se udejanja skozi
ideološke aparate države, pravo, moralo, ideologijo, temeljne institucije v družbi ipd., z vnosom v
delovanje temeljnih institucij, kot so družina, šola, totalne institucije idr. Tako je torej v vsakokratni
družbi tudi vsaka šola prenašalec vrednot in ideologije družbe ter utrjuje družbenoekonomske odnose in
razmerja neenakosti, akulturacijo in dominantnost večinske kulture.22 Prav zaradi udejanjanja
strukturnega nasilja v instituciji šole, so nekateri raziskovalci začeli govoriti o institucionalnem nasilju
v šoli. Zadnje je bilo predmet mnogih razprav na področju filozofije, psihologije, sociologije in

15

B. Dekleva, v: A. Šelih (Ur.), 1996, Otrokove pravice, str. 122.
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 112.
17
M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šoli, str. 24.
18
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 22.
19
Prav tam, str. 39.
20
D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 147.
21
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 39.
22
Prav tam, str. 39–40.
16
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politologije, ki v šoli vidijo ideološki aparat države, katerega funkcija je poustvarjanje družbenih
razmerij in ideologije.23

2.2.2 Vrste
Kljub dejstvu, da je najbolj raziskano in obravnavano medvrstniško nasilje, se je v zadnjih dvajsetih
letih nabor tega, kar naj bi sodilo pod nasilje v šoli, močno razširil. To izhaja že iz samega pojmovanja
– nasilje v šoli. Vidno gre za nasilje, ki se dogaja v prostoru šole kot ustanove. Slednjo določa preplet
odnosov, položajev, vlog, moči, odgovornosti in zakonodaje. Hkrati pa v šoli potekajo mnogovrstne
interakcije med posamezniki ali skupinami, ki so lahko nasilne. V tem smislu torej ločimo naslednje
vrste nasilja v šoli: medvrstniško nasilje, nasilje v odnosu med učenci in učitelji, nasilje v odnosu med
učitelji in starši, nasilje med vodstvom zavoda in drugimi zaposlenimi ter nasilje med učitelji in drugimi
zaposlenimi znotraj učiteljskega kolektiva.24
Tudi pri vrstah nasilja v šoli se pokaže, kako sta razvoj družbe in vedno večje zavedanje o človekovih
pravicah prinesla nekatere vrste, npr. nasilje v odnosu med učenci in učitelji, nasilje v odnosu med
učitelji in starši, ki si jih je bilo še pred nekaj desetletji težko predstavljati.25 Kaznovanje otrok z uporabo
fizične in psihične sile, bodisi v šoli bodisi doma, je bilo namreč takrat razumljeno kot potrebno
discipliniranje z namenom ukrotitve njihove »divje« narave. Postopoma pa so tovrstni načini
discipliniranja postajali vedno bolj nesprejemljivi in postali prepovedani z mednarodnopravnimi
dokumenti.26
Znotraj problematike nasilja v šoli je treba ustrezno mesto nameniti tudi nasilju v družini.27 Čeprav se
nasilje nad otroki v družini dogaja izven šole, gre vendarle za družbeni problem, ki ima pomemben vpliv
na dogajanje v šoli, saj so tam opazne njegove posledice.28 Pomemben strokovni in kulturni premik na
tem področju sta prinesla sprejem Zakona o preprečevanju nasilja v družini29 in Pravilnika o obravnavi
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode,30 ki vzgojno-izobraževalne zavode povsem
nedvoumno vključujeta v aktivno ukrepanje v korist otroka, ki je žrtev nasilja v družini.31 Umestitev
nasilja nad otroki v družini v konceptualizacijo nasilja v šoli je logična iz več razlogov. Prvi je, da je
družina kot nosilec primarne socializacijske funkcije eden glavnih dejavnikov za več ali manj nasilja v
šoli, zlasti medvrstniškega nasilja. Nadalje, vrtec in šola sta ključni ustanovi za odkrivanje nasilja nad
otroki v družini in v skladu z ZPND tudi zavezani k prijavi nasilja pristojnim institucijam. Kot že

23

D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 147–148.
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 50–53.
25
Prav tam.
26
Prav tam, str. 42-43. Več o mednarodnopravnih dokumentih v poglavju 2.9.1 Ureditev na mednarodni ravni, str.
26-27.
27
D. Lešnik Mugnnaioni, v: D. Lešnik Mugnaioni (Ur.), 2005, Strategije, str. 15.
28
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 53–55.
29
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08 in 68/16); V nadaljevanju: ZPND.
30
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS, št. 104/09).
31
D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 162–165.
24
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omenjeno, se posledice nasilja, ki se dogaja doma, kažejo v vedenju otrok v šoli. To vpliva ne samo na
otrokov učni uspeh, temveč tudi na klimo v razredu in šolsko klimo. Zaradi vse večjih odgovornosti
vzgojno-izobraževalnih zavodov v zvezi s tovrstnim nasiljem, pa mora tudi šola oblikovati ustrezno
kulturo in odnos do samega problema ter sprejeti naloženo soodgovornost za njegovo reševanje.32

2.2.3 Oblike
Posamezne vrste nasilja, pri čemer se sama osredotočam na medvrstniško nasilje, lahko imajo številne
oblike. Mnogi raziskovalci zelo različno kategorizirajo medvrstniško nasilje, je pa med njimi vseeno
opaziti precejšnje prekrivanje. Povzemam kategorizacijo Lešnik Mugnaioni, Korena, Logaja in Brejc,
ki navajajo naslednje kategorije nasilnih dejanj:33
–

telesno ali fizično nasilje (npr. pretep, odrivanje, lasanje, prerivanje, brcanje in podobni fizični
napadi);

–

psihološko ali čustveno nasilje (npr. osamitev, ignoriranje, izključevanje);

–

ekonomsko nasilje34 (npr. grožnje, povezane z izsiljevanjem za denar);

–

besedno ali verbalno nasilje (npr. neprimerne opazke, spakovanje, žaljivke in zmerljivke);

–

spolno nasilje (običajno vsebuje seksualne opazke, opazke v zvezi s posameznikovim telesom,
nagovarjanje h kazanju spolnih organov, kazanje pornografske literature, tudi neželene spolne
dotike ali spolno zlorabo, kar je pri nas inkriminirano kot kaznivo dejanje).35

Pečjak omenja še dve posebni vrsti medvrstniškega nasilja, ki ju posamezniki doživljajo zaradi
določenih značilnosti, po katerih se razlikujejo od preostalih. Prvo je medvrstniško nasilje, ki ga
doživljajo otroci s posebnimi potrebami, drugo pa homofobno nasilje, ki ga doživljajo
neheteroseksualno usmerjeni otroci in mladostniki.36 V zadnjih petnajstih letih se je pojavila še ena
oblika nasilja, ki je posledica informacijske revolucije, tj. spletno nasilje.37
Kakor poudarjajo Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc, »definicija »nasilja v šoli« torej more in
mora biti dosledna in nediskriminatorna do vseh vrst in oblik neposrednega nasilja, ki se v prostoru
šole pojavljajo oziroma jih v prostoru šole zaznavamo. »More« zato, ker smo končno dosegli tisto raven
družbene ozaveščenosti, da lahko legitimno opozarjamo na pojav nasilja povsod tam, kjer se dogaja, in
»mora« zato, ker to danes sploh ni več izbira, temveč spoštovanje temeljnih moralno-etničnih in pravnih
norm.«38

32

Prav tam.
Povzeto po D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 51.
34
Ekonomsko nasilje ni povezano z revščino, temveč gre za izkazovanje moči povzročitelja.
35
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 14–15.
36
Prav tam, str. 13.
37
Prav tam, str. 15–18.
38
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 54.
33
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2.3 OPREDELITEV POJMA MEDVRSTNIŠKO NASILJE
Kljub temu da nasilje v šoli, tudi medvrstniško nasilje, obstaja že dolgo časa, se do 70. let prejšnjega
stoletja z njim nihče ni pretirano ukvarjal. Prepoznavanje pojava in njegovih negativnih učinkov so
poleg povečane senzibilnosti do človekovih pravic spodbudili predvsem tragični dogodki, ki so pretresli
javnost (samomori, tudi streljanja in poboji trpinčenih otrok).39 Pojav je med prvimi začel sistematično
proučevati švedsko-norveški raziskovalec Dan Olweus.40 Po proučevanju v skandinavskih državah je v
poznih 80. in 90. letih medvrstniško nasilje postalo predmet raziskovanja še v drugih državah, zlasti v
Veliki Britaniji, na Japonskem, v Kanadi, ZDA, Avstraliji idr.41
V Sloveniji sta z raziskovanjem medvrstniškega nasilja sredi 90. let začela Dekleva in Pušnik. Prvi je
bil nosilec raziskave, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport, med leti 1994 in 1995; v
raziskavo je vključil osnovnošolce iz ljubljanskih šol.42 Pušnik pa je v sklopu ZRSŠ izpeljala tri
raziskave v letih od 1995 do 1997, med katerimi so bili v eno vključeni tako osnovnošolci kot
srednješolci, v drugi dve pa zgolj srednješolci.43 Od tedaj so bili v zvezi s to tematiko aktivni tako v Šoli
za ravnatelje, kakor tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Medvrstniško nasilje, angl. bullying,44 je trenutno najbolj (pre)poznana vrsta nasilja v šoli. Kot pri
nasilju tudi tu različni avtorji pri opredeljevanju izraza poudarjajo različne vidike tega nasilja.
Tattum vidi v bullyingu namerno in zavestno željo prizadeti nekoga in mu povzročiti stres. Meni, da je
zasnovano kot zlonamerno stanje duha.45 Zdi se, da v podobni smeri razmišlja tudi avtorica Besag, kajti
zapiše, da je bullying prej odnos kot dejanje.46 Po drugi strani pa Randall pod pojmom medvrstniškega
nasilja razume dejanje, agresivno vedenje, ki nastane kot posledica namere nekomu psihično ali fizično
škodovati.47
Olweus, eden prvih, ki je začel pojav proučevati sistematično, medvrstniško nasilje opredeljuje s stališča
žrtve, saj meni, da gre za pojav, pri katerem je učenec dalj časa in ponavljajoče izpostavljen negativnim
dejanjem, tako fizičnim kot psihičnim, s strani sovrstnika ali skupine teh. V svoji definiciji, vsaj
neposredno, ne predpostavlja namena povzročiteljev, marveč podobno kot Randall,48 daje poudarek

39

B. Dekleva, v: A. Šelih (Ur.), 1996, Otrokove pravice, str. 118 in K. Filipčič, v: A, Šelih (Ur.), K. Filipčič (Ur.),
2015, Kriminologija, str. 423–424.
40
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 35.
41
D. Olweus, 1995, Trpinčenje med učenci, str. 6–7.
42
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 43.
43
M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šoli, str. 44–46.
44
Za izraz bullying se pri nas uporablja precej različnih prevodov, kot so vrstniško oziroma medvrstniško nasilje,
ustrahovanje, trpinčenje, mučenje, šikaniranje ipd. Sama v nalogi kot prevod uporabljam izraz medvrstniško
nasilje.
45
S. D. Tattum, v: P.K. Smith, 2014, Understanding School Bullying, str. 14.
46
V. E. Besag, 1989, Bullies and Victims in Schools, str. 4.
47
P. Randall, v: P.K.Smith, 2014, Understanding School Bullying, str. 14.
48
Prav tam.
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samemu dejanju, ki ga opredeljuje kot negativnega. Pri tem poudarja, da se žrtev zelo težko brani in da
obstaja neravnovesje moči med povzročiteljem in žrtvijo.49
Sullivan medvrstniško nasilje definira kot zavedno, zlonamerno in ponavljajoče se dejanje agresije in/ali
manipulacije in/ali izločitve posameznika ali več njih s strani enega povzročitelja ali več.50
Z nekoliko širšo konotacijo pojem medvrstniškega nasilja opredeljujeta avtorja Smith in Rigby, in sicer
kot sistematično zlorabo moči.51 Rigby v samo središče nasilja postavlja zlorabo moči in meni, da ima
tovrstna opredelitev, dokler je vezana na kontekst in fluidna, prednost osredotočanja pozornosti na
načine, s katerimi bi se nasilju lahko izognili. To se poskuša doseči z zmanjševanjem razlik v moči,
predvsem kjer imajo le-te negativne učinke na posameznikovo dobro počutje.52
Na instrumentalno vlogo medvrstniškega nasilja pa nakazujeta Robinson in Maines. Kot medvrstniško
nasilje opredeljujeta situacije, ko se posameznik ali skupina zaradi potreb po vznemirjenju, doseganju
statusa ali pridobivanju materialnih dobrin, vede na način, ki ne spoštuje potreb in pravic žrtev, ki jih na
ta način prizadene in ki nimajo statusa, spretnosti ali zmožnosti upreti se ali ustaviti škodljivega
obnašanja. Menita, da se med povzročiteljem in žrtvijo oblikuje razmerje, ki traja dalj časa in v katerem
je konstantno prisoten strah žrtve, tudi ko povzročitelj nasilja ni navzoč. Ravno v tem avtorja vidita
razliko z občasnimi ali priložnostnimi agresivnimi dejanji.53
Med slovenskimi avtorji Pušnik govori o vrstniškem nasilju v šoli oziroma trpinčenju med otroki in
mladostniki. To je lahko telesno, verbalno, psihično ali socialno, je manj vidno, vendar sistematično in
dolgotrajno, ne dopušča obrambe ter pogosto pušča hujše posledice.54
Dekleva za izraz bullying najpogosteje uporablja besedno zvezo vrstniško ustrahovanje oziroma
nasilje.55 Poudarja, da pri pojavu vrstniškega nasilja kot tudi samega nasilja, ne gre za pojava, ki bi
obstajala zunaj družbe. Torej sta praviloma družbeno-moralno nasičena pojma.56
Kljub razlikam v definiranju in nenazadnje samemu poimenovanju medvrstniškega nasilja med
strokovnjaki so vsem skupni določeni elementi tovrstnega nasilja, in sicer da:57
–

gre za ponavljajoče se vedenje (izjemoma tudi enkratno hujše ravnanje);

49

D. Olweus, 1995, Trpinčenje med učenci, str. 11–12.
K. Sullivan, 2011, The Anti-Bullying Handbook, str. 10.
51
P. K. Smith, 2014, Understanding School Bullying, str. 16-18 in K. Rigby, 2002, New Perspectives on Bullying,
str. 34.
52
K. Rigby, 2002, New Perspectives on Bullying, str. 34–35.
53
G. Robinson in B. Maines, 2008, Bullying-A Complete Guide to the Support Group Method, str. 17–18; Prevod
delno povzet tudi po M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2010, (O)krog nasilja v družini, str. 116.
54
M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šoli, str. 34.
55
B. Dekleva, v: A. Šelih (Ur.), 1996, Otrokove pravice, str. 122.
56
Prav tam.
57
Povzeto po S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str.9; M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole,
str.8 in D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 59.
50
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–

je manj vidno, a sistematično in dolgotrajno;

–

ima namen drugemu povzročiti škodo (hoteno dejanje);

–

se pojavlja v različnih oblikah (verbalno, psihološko, fizično, ekonomsko itd.);

–

med žrtvijo in povzročiteljem ni ravnovesja v moči (fizične ali psihične);

–

je nasilje praviloma usmerjeno v istega otroka (lahko tudi skupino);

–

je pogosto skrito avtoriteti v šoli;

–

je žrtev nemočna, prestrašena in se ne more braniti.

2.4 KAJ NI MEDVRSTNIŠKO NASILJE?
Pogosto se zgodi, da ljudje ob pojmu medvrstniško nasilje najprej pomislijo na pretep ali draženje v šoli,
vendar se vsako tako nezaželeno vedenje še ne kvalificira nujno pod medvrstniško nasilje.58 Če se otroci
dražijo med igro ali med njimi izbruhne pretep, ni pa med njimi fizičnega oziroma psihičnega
neravnovesja moči, če takšno vedenje ni ponavljajoče se in otroci nimajo namena drugemu povzročiti
škode, potem ne govorimo o medvrstniškem nasilju. Podobno velja tudi za ekscese in disciplinske
prekrške v šoli, ki so enkratni.59 Zaposleni v šoli se morajo na take primere ustrezno odzvati, a se hkrati
zavedati, da se učencem, ki so ravnali na tak način, to zdi zabavno in imajo ob tem svoje vrstnike za
enakovredne sebi.60 Povsem običajno je, da gredo otroci pri igranju predaleč, da preizkušajo moči, se
potrjujejo, sprejemajo nespametne odločitve, ki vodijo v konflikte. Običajno je celo, da se med njimi
ustvarja hierarhija.61 Iz tega izhaja, da je najprej treba pogledati dinamiko odnosa in na podlagi tega
razmejiti medvrstniško nasilje od konflikta ter v skladu s tem postopati dalje.62
Od medvrstniškega nasilja je treba ločevati tudi kazniva dejanja oziroma kršitve, kot so resni napadi z
nevarnim predmetom ali orožjem, večje kraje, grožnje s smrtjo ipd. Takšna agresivna vedenja lahko
imajo sicer tudi lastnosti medvrstniškega nasilja, vendar so hkrati tako intenzivna, da presegajo njegov
okvir. Obravnavanje tovrstnih primerov mora šola prepustiti ustreznim zunanjim institucijam, kot so
policija, centri za socialno delo, tožilstva, sodišča in sodelovati z njimi.63

2.5 MITI O MEDVRSTNIŠKEM NASILJU
Odrasli imajo o medvrstniškem nasilju pogosto zmotne predpostavke, kar močno ovira uspešno
spopadanje s pojavom.64 Na te mite opozarjajo številni raziskovalci, ki poudarjajo, da jih je za uspešno
spoprijemanje z medvrstniškim nasiljem treba ovreči.65
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M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 9.
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 18–20.
60
Prav tam.
61
Predavanje K. Zabukovec Kerin v sklopu usposabljanja »Brez nasilja nad vrstniki«, Vrhnika, dne 10. 11. 2016.
62
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 9–10.
63
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 18–20.
64
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 104–105.
65
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 26.
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Problematično je, ko zaposleni na šoli in tudi starši trdijo, da nasilja v njihovi šoli ni. Dejstvo namreč
je, da se nasilje pojavlja v vseh šolah, manjših in večjih, tistih v večjih in v manjših mestih oziroma
vaseh. Prvi in bistven korak k uspešni prevenciji in kurativi medvrstniškega nasilja je zavedanje in
priznavanje pojava.66 Nadalje se pri starših in učiteljih lahko pojavljajo prepričanja o tem, da se mora
otrok v življenju naučiti postaviti zase, da je ustrahovanje normalen del odraščanja, da bo vmešavanje
odraslih situacijo zgolj poslabšalo, da bo norčevanje utrdilo njegovo osebnost ter da bo otrok že prosil
za pomoč, ko ne bo več zmogel sam. To prepričanje je zelo tvegano, saj ti ljudje nasilja ne
problematizirajo (dovolj) in otroku ne dajejo jasnega sporočila, da je vsako dejanje nasilja
nesprejemljivo ter kliče po ustrezni reakciji.67 Otroci tako doživljajo sram, imajo nizko samopodobo,
malo verjetno je tudi, da bodo odrasle prosili za pomoč.68 Prevečkrat se otrokom pošilja sporočila, da je
nasilje kdaj tudi opravičljivo, tj. v smislu, da žrtve povzročitelje nasilja včasih same izzivajo bodisi z
neko zunanjo lastnostjo bodisi s svojim vedenjem.69 Tako mišljenje je nesprejemljivo. Četudi imamo
opravka s t. i. provokativno žrtvijo,70 je treba tovrstni žrtvi ustrezno svetovati in pomagati, nasilje pa
kljub vsemu nemudoma zaustaviti.71

2.6 SPLETNO NASILJE
Ena največjih sprememb, ki jih je medvrstniško nasilje doživelo v zadnjem desetletju je, da se je začelo
pojavljati tudi na spletu. Cyberbullying, kar pri nas prevajamo kot spletno nasilje oziroma nadlegovanje,
je razmeroma nov pojav in je posledica vse pogostejše uporabe sodobne komunikacijske tehnologije.72
Ker postaja zaradi vedno večjega števila uporabnikov telekomunikacijskih sredstev, predvsem otrok in
mladostnikov,73 vse večji problem v družbi, se mi zdi koristno, da mu v svojem delu posvetim nekaj
pozornosti.
Spletno nasilje je vsako nadlegovanje oziroma ustrahovanje po spletu, prenosnih telefonih ali drugih
komunikacijskih sredstvih, pri čemer posameznik ali skupina nadleguje drugega posameznika tako, da
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Prav tam, str. 26–28.
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 29–30 in D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje,
str. 104-105.
68
K. Sullivan, 2011, The Anti-Bullying Handbook, str. 14-17 in D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2002, Nasilje –
Nenasilje, str. 104–105.
69
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 105.
70
Definicijo provokativne žrtve gl. v poglavju 2.7.2 Žrtve, str. 19.
71
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 30.
72
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 118–119.
73
V Sloveniji ima dnevno dostop do spleta 70 odstotkov otrok, od tega 63 odstotkov otrok preko mobilnega
telefona. Socialna omrežja uporablja 22 odstotkov otrok med 8. in 10. letom starosti ter 71 odstotkov otrok, starih
med 11 in 14. Na Facebooku ima otrok v povprečju 250 prijateljev. 53 odstotkov otrok je kdaj že objavilo
neprijeten ali boleč komentar. (Predavanje mag. Maje Minič v sklopu usposabljanja »Brez nasilja nad vrstniki«,
Vrhnika, 12. 11. 2016).
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mu pošilja grozilna oziroma žaljiva sporočila, ga ponižuje ali kako drugače sramoti.74

75

Čeprav ima

spletno nasilje veliko značilnosti običajnega medvrstniškega nasilja, ima tudi precej posebnosti. Ena od
njih je povzročiteljeva anonimnost. Splet mu namreč omogoča, da skrije svojo identiteto, uporabi
psevdonim ali prevzame identiteto nekoga drugega. Nadalje, žrtev tovrstnemu nasilju praktično ne more
ubežati, saj to ni vezano ne na prostor in ne na čas. Medtem ko je pri tradicionalnih oblikah nasilja dom
varen kraj, v katerega se žrtev lahko zateče, se spletnemu nasilju tudi doma ne more izogniti. Zelo
značilno je drugačno razmerje moči, saj lahko povzročitelj nasilje izvede nad zelo velikim številom žrtev
naenkrat, denimo z enim klikom. Razlike so tudi pri pričah nasilja. Takšno nasilje je vidno nadvse
širokemu krogu ljudi, zato je za žrtev toliko bolj ponižujoče. Pri pričah je pomembno poudariti tudi
dejstvo, da prvotnega nasilja ne morejo preprečiti, saj zanj praviloma izvejo šele, ko povzročitelj že
ravna nasilno. Problem predstavlja tudi okoliščina, da povzročitelji in priče spletnega nasilja ne vidijo
takojšnjega odziva žrtev in z nasiljem nadaljujejo, s čimer je možnosti, da bi jih žrtvin odziv odvrnil od
nasilnega vedenja, precej manj kot pri običajnem nasilju.76 77
V številnih raziskavah te oblike nasilja je bilo uvideno, da se pogosto tradicionalno medvrstniško nasilje
širi tudi na spletno, pri čemer so zanimive ugotovitve, da so nemalokrat žrtve običajnih oblik
medvrstniškega nasilja tiste, ki izvajajo nasilje na spletu.78 To pa niti ni presenetljivo, splet namreč
omogoča, da se fizično šibki in plašni otroci, ki pa so dovolj spretni pri uporabi telekomunikacijskih
naprav, anonimno »maščujejo« povzročitelju za povzročeno nasilje.79
Pomembno vprašanje, ki se nam postavlja ob pojavu spletnega nasilja, je, kdo je odgovoren za reagiranje
na to vrsto nasilja. Spletno nasilje se namreč v veliki meri dogaja izven časa, ki ga otroci preživijo v
šoli, a je največkrat povezano z vrstniki v šoli. Izvira torej iz šole in se tam tudi nadaljuje, poleg tega pa
vpliva na otrokovo psihološko in čustveno varnost v šoli. Zato je vloga šole pri prepoznavanju spletnega
nasilja, ozaveščanju o posledicah, ki jih prinaša ter navsezadnje pri njegovem preprečevanju, zelo
pomembna. Ključno je, da otrokom daje informacije o varni uporabi interneta in nudi podporo tudi
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Nekatere oblike spletnega nasilja: pošiljanje žaljivih, grozilnih ali zlonamernih sporočil, pošiljanje oziroma
širjenje neresničnih informacij, ustvarjanje lažnih profilov in sovražnih strani, kraja gesel, ponavljajoče se
nadlegovanje z grožnjami, prevzemanje identitete, namerno izključevanje nekoga iz spletne skupine prijateljev
ipd. (M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 118–119).
75
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 118–119.
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Posledice spletnega nasilja so lahko v marsikaterem primeru še hujše kot posledice tradicionalnega
medvrstniškega nasilja. Ena od raziskav je na primer pokazala, da so mladostniki, ki so žrtve spletnega nasilja,
dvakrat bolj nagnjeni k samomoru. (S. Hinduja in J.W. Patchin, 2010, Cyberbullying Research Summary:
Cyberbullying and Suicide, http://cyberbullying.org/cyberbullying_and_suicide_research_fact_sheet.pdf (23. 2.
2017).)
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Specifike spletnega nasilja v tem odstavku so povzete po več virih, in sicer: M. Subramanian, 2014, Bullying,
str. 98–99; M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 119–120, 137–139 in S.
Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 16–17.
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51 odstotkov otrok, ki izvajajo spletno nasilje, je žrtev klasičnega nasilja. (Predavanje mag. Maje Minič v sklopu
usposabljanja »Brez nasilja nad vrstniki«, Vrhnika, 12. 11. 2016.)
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M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 138–139.
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staršem.80 Lobe in Muha sta namreč v raziskavi »Mladi na netu« ugotovili, da so starši pogosto precej
naivni glede tega, kako njihovi otroci uporabljajo internet ter kaj in koliko znajo.81 Poleg staršev in šole
je pomembno, da tudi spletne platforme ustrezno reagirajo na pojave nasilja in prijavljene neprimerne
vsebine, tako da jih v najkrajšem možnem času odstranijo oziroma blokirajo.82

2.7 UDELEŽENCI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Medvrstniško nasilje ni izoliran proces, v katerem bi si nasproti stala zgolj en povzročitelj in ena žrtev,
temveč se odvija v širšem socialnem kontekstu. Tako lahko govorimo o vsaj štirih vlogah udeležencev:
žrtev, povzročitelj, povzročitelj – žrtev in opazovalec. Ni nujno, da so spodaj naštete lastnosti značilne
prav za vse udeležence, nam pa njihovo poznavanje pomaga hitreje odkriti medvrstniško nasilje in
spoznati, da otrok ne glede na vlogo, v kateri je, potrebuje pomoč. Šele ko se pojava zavedamo, lahko
stopimo korak naprej in se z njim učinkovito spopademo.83

2.7.1 Povzročitelji
Težko je opisati tipičnega povzročitelja medvrstniškega nasilja, saj je razlag, zakaj nekdo izvaja nasilje
toliko, kot je povzročiteljev samih.84 Pa vendar se številni avtorji strinjajo glede nekaterih skupnih
lastnosti povzročitelja:85
–

po navadi je telesno močnejši (večinoma pri mlajših dečkih);

–

v njem prevladuje želja po dominantnosti, podrejanju drugih in izkazovanju moči, sam se težko
podreja;

–

izraža visoko telesno agresivnost;

–

običajno ima dobre vodstvene spretnosti;

–

je impulziven in nepotrpežljiv;

–

ne doživlja krivde, ne kaže sočutja do tistih, ki trpijo;

–

ceni moč, avtoriteto in materialni uspeh;

–

ne sprejema odgovornosti za svoja dejanja;

–

ima bolj pozitivno stališče do nasilja in uporabe nasilnih sredstev kot drugi otroci;

–

starši uporabljajo nedosledne vzgojne pristope in predstavljajo slab zgled za reševanje problemov.

80

Predavanje mag. Maje Minič v sklopu usposabljanja »Brez nasilja nad vrstniki«, Vrhnika, 12. 11. 2016.
B. Lobe in S. Muha, Tveganja in varnost otrok na internetu: Slovensko poročilo, URL:
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(200911)/National%20reports/SlovenianReport.pdf (23. 2. 2017).
82
Nekatere spletne platforme, med njimi Facebook, Twitter, YouTube idr. imajo že objavljena pojasnila o tem,
kaj predstavlja spletna zloraba ter kako jo prijaviti. (M. Subramanian, 2014, Bullying, str. 104.)
83
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 53–55.
84
K. Zabukovec Kerin, v: K. Aničić in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 111.
85
Povzeto po K. Zabukovec Kerin, v: K. Aničić in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 111; D. Lešnik Mugnaioni
in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 63–64; M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str.
133-134, D. Olweus, 1995, Trpinčenje med učenci, str. 23–32, 35–36 in D. Lešnik Mugnioni in dr., Navodila s
priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno – izobraževalnih zavodih, str. 17, URL:
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnisko-nasilje-viz-2016/ (30. 1. 2017).
81
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Glede nekaterih značilnosti povzročiteljev nasilja pa si avtorji niso povsem enotni oziroma dopuščajo
različne možnosti. Pušnik pravi, da je o tem ali imajo učenci, ki povzročajo nasilje, dobro ali slabo
samopodobo, precej diskusij. Glede na več področij samopodobe ugotavlja, da imajo povzročitelji
nasilja na nekaterih od teh področij dobro samopodobo (npr. telesna, socialna), so pa sicer tudi nasilni
otroci nezadovoljni sami s seboj, in je povzročanje nasilja tisto, kar jim daje občutek, da obvladujejo
okolico in ljudi okrog sebe.86 Podobno je s stopnjo priljubljenosti med vrstniki, čeprav večinoma avtorji
zavzemajo stališče, da niso nepriljubljeni ali pa so celo zaželeni v šoli in s šolskim uspehom, ki je lahko
vse od slabega, preko takšnega brez odstopanj, do dobrega.87
Poleg tipičnega povzročitelja nasilja je v teoriji govora še o pasivnem povzročitelju oziroma privržencu,
ki pri trpinčenju sodeluje, vendar ne prevzame pobude,88 in o anksioznem povzročitelju, ki je manj
priljubljen in samozavesten kot tipični povzročitelj ter se pogosto sooča s številnimi težavami, tako
doma, kot v šoli.89
Motivi za nasilno vedenje so zelo različni. Otrok se lahko počuti ogroženega in nasilje uporablja za
premagovanje strahu ali pa z njim išče ugodje, ko uspe svoje notranje napetosti razbremeniti samo tako,
da drugim povzroča bolečino.90 Včasih poskuša otrok z nasiljem nadomestiti občutke manjvrednosti ali
pa vidi v njem edino možnost samopotrditve, lahko pa tudi odrašča v okolju, kjer je nasilje običajen
način komuniciranja in postane njegovo nasilno vedenje del procesa socializacije.91 Včasih posameznik
nasilje uporablja tudi kot sredstvo za preganjanje dolgčasa, ker mu primanjkuje socialnih veščin ali
zaradi zgledovanja po vrstnikih oziroma popuščanja pod vrstniškim pritiskom. Pogosto pa so razlogi za
nasilno vedenje tudi nestrpnost, impulzivnost in težnja po zastraševanju.92
Mogoče se zdi presenetljivo, vendar medvrstniško nasilje pušča posledice tudi na povzročiteljih nasilja,
vse od slabega uspeha v šoli in zavrnitve s strani vrstnikov, delinkventnosti, kriminalnosti,93 zasvojenosti
z alkoholom in drogo, do depresije, tesnobe, nagnjenosti k samomoru.94
2.7.2 Žrtve
Olweus in Besag govorita o pasivnem oziroma podredljivem tipu žrtve.95 Gre za žrtev, ki je telesno
šibkejša od vrstnikov, pogosto je previdna, občutljiva in mirna, ima nizko samospoštovanje in slabo
86

M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 127–128.
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 63.
88
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 134.
89
V. E. Besag, 1989, Bullies and Victims, str. 15.
90
M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šoli, str. 29–30.
91
Prav tam.
92
M. Muršič in B. Brvar, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 24.
93
Skandinavske študije so pokazale, da je bilo 60 odstotkov povzročiteljev nasilja do starosti 24 let vsaj enkrat
obsojenih za kaznivo dejavnje (D. Olweus, v: A. Šelih (Ur) in K. Filipčič (Ur.), 2015, Kriminologija, str. 427).
94
Social and Emotional Learning and Bullying Prevention, str. 5, URL: http://www.casel.org/wpcontent/uploads/2016/01/3_SEL_and_Bullying_Prevention_2009.pdf (9. 3. 2017).
95
D. Olweus, 1995, Trpinčenje med učenci, str. 21-22 in V. E. Besag, 1989, Bullies and Victims, str. 13–14 in 52–
53.
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samopodobo ter na napade običajno reagira z jokom oziroma umikom. Nasilje postopoma sprejme kot
nekaj, kar si je zaslužila, do njega pa ima negativno stališče. Je nizko socialno kompetentna in v šoli
pogosto osamljena oziroma izolirana ter ima malo prijateljev ali celo nobenega. Do šolskega dela ima
običajno pozitiven odnos.96
Avtorja med drugim omenjata izzivalen oziroma provokativen tip žrtve97, Besag pa govori še o žrtvenem
jagnju in lažni žrtvi.98 Za vse tri tipe je značilno iskanje pozornosti, bodisi s provokacijami ali igranjem
razrednega klovna bodisi s stalnim tožarjenjem in pritoževanjem nad preostalimi otroki.99 100
Ena večjih ovir pri odkrivanju medvrstniškega nasilja je, da žrtve nasilja o njem pogosto molčijo.101
Ravno zato je bistveno, da so tako starši kakor zaposleni na šoli pozorni na znake, ki kažejo na to, da je
otrok morebitna žrtev medvrstniškega nasilja. Zaznava posledic nasilnih dejanj lahko pripelje do
pomembne priložnosti, da odrasli ukrepajo in s skupnimi močmi ustavijo nasilje.102 Znaki, da je otrok
žrtev medvrstniškega nasilja, so zlasti naslednji:103
–

ima modrice, odrgnine in druge poškodbe, ki jih ni mogoče pojasniti;

–

ima poškodovano šolsko opremo in oblačila ali pa te nenehno »izgublja«;

–

je pogosto lačen po malici oziroma kosilu (ker mu jo/ga je nekdo vzel);

–

pojavljajo se motnje spanja;

–

doživlja jutranje slabosti, boli ga glava;

–

ne želi iti v šolo, izostaja od pouka;

–

ima težave s hranjenjem;

–

doma prosi za dodaten denar;

–

začne krasti denar drugim otrokom (na zahtevo povzročitelja);

–

odklanja pogovor ali si izmisli neverjetne zgodbe, da bi ga drugi pustili pri miru;

–

pogosto je sam, pri skupinskih igrah je izbran zadnji;

–

v času odmorov in na šolskih izletih ostaja v bližini učiteljev;

96

Prav tam.
Prav tam.
98
V. E. Besag, 1989, Bullies and Victims, str. 14.
99
Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je, ne glede na tip žrtve, ključna vsebina medvrstniškega nasilja zloraba
moči in torej žrtvi nikakor ne smemo pripisovati odgovornosti za nasilje, ki ga trpi. (D. Lešnik Mugnaioni in dr.,
2009, Nasilje v šolah, str. 62). Kot poudarja Rigby, lahko otrok postane žrtev medvrstniškega nasilja, ne glede na
to ali občasno provocira ali ima lastnosti, zaradi katerih obstaja večja verjetnost, da bo žrtev medvrstniškega
nasilja. (K. Rigby, v: D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 65.)
100
D. Lešnik Mugnaioni in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 62.
101
Gl. tudi poglavje 2.5 Miti o medvrstniškem nasilju, str. 14–15.
102
D. Lešnik Mugnioni in dr., Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno –
izobraževalnih zavodih, str. 14 in 16, URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnisko-nasiljeviz-2016/ (30. 1. 2017).
103
Povzeto po K. Zabukovec Kerin, v: K. Aničić in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 110; D. Lešnik Mugnaioni
in dr., 2009, Nasilje v šolah, str. 61; M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 132
in D. Olweus, 1995, Trpinčenje med učenci, str. 33–35.
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–

želi, da ga starši spremljajo v šolo in iz šole, zamuja na prvo uro pouka oziroma prihaja zelo zgodaj,
da se na poti v šolo izogne povzročiteljem nasilja;104

–

nenadno ali postopno se mu poslabša učni uspeh;

–

ima zelo malo prijateljev ali celo nobenega;

–

sam začne izvajati nasilje nad mlajšimi in manjšimi otroki, brati in/ali sestrami itd.

Medvrstniško nasilje je resen problem z resnimi posledicami na duševnem in fizičnem zdravju žrtev ter
njihovi uspešnosti v šoli. Žrtev nasilja je pogosto depresivna, tesnobna, ravnodušna, žalostna in
osamljena.105 Viktimizacija v otroštvu oziroma mladostništvu poslabša njeno samopodobo in lahko vodi
v depresijo, v težave z drogo in alkoholom, nenazadnje tudi v samomor. Vse te posledice so nemalokrat
dolgotrajne in se zlahka prenesejo tudi v odraslost.106

2.7.3 Povzročitelji – žrtve
Skupina nosilcev obeh vlog je posebna kategorija udeležencev medvrstniškega nasilja, ki se razlikuje
od skupine žrtev in skupine povzročiteljev nasilja in ni zanemarljivega obsega.107 Podobno kot za
skupino povzročiteljev nasilja je tudi za pripadnike te skupine značilno, da so bolj nagnjeni k
agresivnosti, imajo težave s prilagajanjem in z nadzorom svojih impulzov ter so sovražno naravnani.108
Starši se za njih ne zanimajo pretirano, pogosto jih kaznujejo in so do njih strogi ter nedosledni.109 Ti
otroci so tako običajno žrtve pritiskov v družini, sami pa nasilni do mlajših in bolj občutljivih otrok, saj
se tako počutijo močne.110 Na ta način si poskušajo zgraditi občutek varnosti, ki jim primanjkuje.111 Po
drugi strani pa so otroci z dvojno vlogo v samopodobi, čustvih in odnosu do šole bolj podobni žrtvam.
Zanje je namreč značilno, da so med vrstniki manj priljubljeni od povzročiteljev, so precej osamljeni,
nimajo veliko prijateljev in odmore preživljajo sami.112
104

Poleg na poti v šolo in iz nje (tudi avtobusne postaje), se nasilje najpogosteje dogaja v straniščih, garderobah,
jedilnici, na hodnikih, šolskem igrišču itd. Gre predvsem za območja, kjer je manj nadzora s strani odraslih oziroma
veliko otrok, nadzorovanih s strani majhnega števila zaposlenih. (K. Zabukovec Kerin, v: K. Aničić in dr., Nasilje
– Nenasilje, 2002, str. 106–107 in K. Sullivan, 2011, The Anti-Bullying Handbook, str. 19–20).
105
K. Filipčič, v: A. Šelih (Ur.) in K. Filipčič (Ur.), 2015, Kriminologija, str. 427.
106
Bullying Prevention in Schools starts with Social-emotional Learning, str. 2,
URL: http://www.cfchildren.org/Portals/1/SS_BPU/BPU_DOC/SEL_Bullying_Paper.pdf (9. 3. 2017).
107
M. Pušnik je v svoji raziskavi leta 1995 ugotovila, da so nekateri učenci oziroma dijaki tudi nosilci obeh vlog,
kar je bila takrat presenetljiva ugotovitev, saj o tovrstni skupini tuji avtorji skoraj niso poročali. V drugi izvedeni
raziskavi leta 1996, v kateri je zajela 186 dijakov prvega letnika srednje šole, je dognala, da je med njimi 12
odstotkov tistih, ki so nosilci obeh vlog (M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šolah, str. 44–45 in 89–90). Tudi
raziskava, ki so jo leta 2010 izvedli na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je pokazala, da
so slabo polovico anketiranih učencev predstavljali učenci, ki so že bili nosilci obeh vlog. (M. Muršič in B. Brvar,
v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 22–23.). Porast te skupine udeležencev zaznavajo tudi v OŠ Simona
Jenka Kranj, zlasti pri otrocih s primanjkljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (angl. kratica: ADHD).
Klemenčič in Karajić poudarjata, da je bilo potrebno veliko razlage in časa, preden so učitelji na njihovi šoli začeli
razumeti, da je otrok lahko hkrati žrtev in povzročitelj (pogovor z mag. I. Klemenčič in E. Karajićem, z dne 25. 5.
2017).
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M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 134–135.
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M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šoli, str. 90.
110
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 134.
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M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šolah, str. 29.
112
M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2012, (O)krog nasilja v družini in šoli, str. 134–135.
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2.7.4 Opazovalci
Skupina otrok, ki ne prevzema nobene od zgoraj naštetih vlog, predstavlja pa najštevilčnejšo skupino
udeležencev medvrstniškega nasilja, je skupina opazovalcev.113 Ravno zaradi številčnosti ima ta skupina
udeležencev zelo pomembno vlogo, zlasti pri preprečevanju oziroma zmanjševanju nasilja.
Skupina opazovalcev v vedenju ni enotna, Pečjak tako govori o štirih vlogah prič:114
–

Posnemovalec. Povzročitelja občuduje in se mu lahko pridruži v izvajanju nasilja. Po navadi gre za
odvisnega in negotovega otroka, ki ni priljubljen med vrstniki, potrebuje pa samopotrditev, ali pa
za nekoga, ki ob opazovanju nasilja postane agresiven. Tovrstne priče še bolj pritegne izvajanje
nasilja, ko vidijo, da je povzročitelj zanj nagrajen (npr. v obliki spoštovanja) in, da se pri
sodelovanju večjega števila otrok zmanjša stopnja odgovornosti posameznika.

–

Spodbujevalec (tudi podpornik). Povzročitelja nasilja spodbuja bodisi aktivno (npr. s pripombami)
bodisi pasivno (npr. s posmehovanjem žrtvi).

–

Nevpleteni (tudi ignorant, pasivnež). Ta učenec stoji ob strani, nasilje opazuje, vendar vanj ne
posega. Razlog za njegovo ignoriranje je lahko v tem, da ne ve, kako se odzvati na nasilje, se boji
povzročitelja ali pa ga skrbi, da bo z vpletanjem situacijo samo še poslabšal. Doživlja pa lahko tudi
krivdo, ker ni naredil ničesar, da bi pomagal žrtvi.

–

Branilec (tudi zagovornik) žrtve. Pasivni branilec pokaže neodobravanje nasilja na neverbalne
načine s tem, da vidno razburjen opazuje dogajanje, odide s kraja nasilja ipd. Aktivni zagovornik
pa žrtev odkrito brani, poziva povzročitelja, naj preneha z nasiljem, tolaži žrtev, za nasilje pove
odraslim ali žrtev spodbuja, da si poišče pomoč.115

Za pripadnike zadnje skupine opazovalcev je Pušnik v svoji raziskavi, izvedeni leta 1997, ugotovila, da
imajo večinoma pozitiven odnos do šole in učiteljev, dober odnos z vrstniki ter zaupajo v svoje
sposobnosti. Imajo tudi dober odnos s starši in se počutijo sprejete in upoštevane.116 Opazovalci,
predvsem branilci žrtve, kažejo nizko stopnjo agresivnosti, visoko stopnjo odgovornosti, so visoko
empatični in socialno samoučinkoviti ter čustva izražajo situaciji primerno.117
Na to skupino udeležencev je pomembno opozoriti, saj vse bolj kaže, da imajo opazovalci ključno vlogo
pri preprečevanju medvrstniškega nasilja. Raziskava v Kanadi je denimo pokazala, da opazovalci
predstavljajo daleč najštevilčnejšo skupino udeležencev in da je od njihovega ravnanja zelo odvisno, v
katero smer se bo nasilje odvilo. Povzročitelji pri izvajanju nasilja običajno potrebujejo občinstvo, saj

113

M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šolah, str. 91.
Povzeto po S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 64.
115
Rezultati ankete, izvedene na štirih slovenskih šolah leta 2002, so pokazali, da med branilci žrtev prevladujejo
dekleta. Izvajalci raziskave so mnenja, da se to povezuje s priučeno socialno vlogo o pričakovani večji sočutnosti
deklet v primerjavi s fanti. (A. Bučar - Ručman (Ur.), 2004, Nasilje in mladi, str. 208).
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M. Pušnik, 1999, Vrstniško nasilje v šolah, str. 91.
117
Prav tam.
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dlje, ko so opazovalci navzoči pri nasilju, dlje bo trajalo trpinčenje. Po drugi strani pa so možnosti, da
se bo nasilje ustavilo, mnogo večje, če opazovalci izrazijo nestrinjanje z nasiljem.118
Pogosto se zgodi, da učenci v medvrstniško nasilje ne posežejo.119 Obermann najde za to vsaj tri
razloge.120 Prvi razlog vidi v velikem številu opazovalcev, saj se na ta način odgovornost opazovalcev
porazdeli oziroma razprši. Opazovalci pričakujejo, da bo žrtvi v bran stopil nekdo drug ali pa si
nevpletanje drugih v nasilni dogodek razlagajo kot ne dovolj resnega, da bi bilo vanj treba posegati.
Razlog za neposeganje je lahko tudi strah pred povzročiteljem nasilja, kajti ti so lahko zaznani kot zelo
priljubljeni in superiorni med vrstniki. Tretjič pa, za razliko od povzročiteljev, žrtve pogosto niso tako
zaželene. Posledično so stališča opazovalcev do njih lahko manj pozitivna, zato v manjši meri ali pa
celo sploh ne posegajo v nasilne dogodke.121
Medvrstniško nasilje prinaša negativne posledice tudi za opazovalce. Ti lahko zaradi pričevanja nasilju
doživljajo jezo, strah, krivdo in žalost, lahko se jim poslabša mentalno zdravje, podvrženi pa so tudi
večji verjetnosti, da v prihodnje postanejo povzročitelji ali žrtve nasilja.122

2.8 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Mnogo je dejavnikov, ki vplivajo na pojav medvrstniškega nasilja. Govorimo o dejavnikih tveganja za
nasilniško vedenje, ki so tiste subjektivne in objektivne značilnosti, ki zvišujejo verjetnost in možnost,
da pride do nasilnega vedenja, in njihovem nasprotju, varovalnih dejavnikih, ki to možnost
zmanjšujejo.123
Dejavniki tveganja sicer niso vedno neposredno in vzročno povezani z nasilnim vedenjem, vendar pa so
pri povzročiteljih nasilja ugotovljeni zelo pogosto, pri mnogih se jih povezuje in združuje celo več.
Poznavanje in zavedanje dejavnikov je bistveno za usmerjeno delo zoper nasilje, saj povečuje možnost
razumevanja pojava nasilniškega vedenja in posledično omejitev oziroma odpravo njegovih učinkov.124
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2.8.1 Osebnostne značilnosti
Del osebnostnih lastnosti posameznika je biološko določen, torej jih s svojo konstitucijo in
temperamentom prinese s seboj na svet. Nekatere od teh lastnosti, povezane z nasilnim vedenjem
posameznika, so impulzivnost, kar se kaže v takojšnjem odzivanju brez predhodnega razmisleka in
slabšem obvladovanju lastnih čustev, večja potreba po vznemirjenju, ekstravertiranost, usmerjenost v
akcijo in zunanja dogajanja ter dobra energetska opremljenost. Poleg prirojenih, nosi posameznik s seboj
tudi lastnosti, ki jih je pridobil z razvojem v interakciji z okoljem. Za nasilne posameznike so tako
pogosto značilni nezadovoljujoča samopodoba in nizka raven spoštovanja, slabša socialna zrelost,
nesposobnost prevzemanja odgovornosti, velika potreba po sprejetosti med vrstniki, karakterne
značilnosti, kot so pomanjkanje empatije, občutij krivde, obžalovanja in učenja iz napak.125

2.8.2 Spol
Mnoge študije potrjujejo dejstvo, da so dečki agresivnejši od deklic.126 Na to v določeni meri vplivajo
biološki dejavniki, vendar se zdi, da poglavitni razlog leži v učenju socialne vloge, ki je vezana na spol.
Od dečkov se nekako pričakuje, da so se sposobni ubraniti pred napadi drugih in si pridobiti mesto v
družbi, pri čemer ima agresivnost, zlasti telesna, pomembno vlogo.127 Po drugi strani se za deklice
uporaba fizične sile »ne spodobi«. Od njih se pričakuje, da so občutljive, prijazne, pasivne in da sledijo
navodilom, so pa zanje bolj dopustne verbalne in posredne oblike agresivnosti.128 Kulturna merila in
vzgojna sporočila v naši družbi deklicam in dečkom podajajo zelo različne napotke in možnosti za
socialno vedenje ter izražanje stiske. Medtem ko se dečke spodbuja k samostojnosti in se jim dopušča
oziroma se jih celo nagrajuje za izkazovanje moči ter obvladovanje okolja, kar se lahko odraža v
vedenjskih motnjah, se pri deklicah spodbuja odvisnost od močnejših, pasivnost in nebogljenost, kar pa
lahko vodi v čustvene in nevrotične motnje.129

2.8.3 Družina
Družina je dejavnik, ki bistveno vpliva na osebnostni razvoj in vedenje otroka ter določa njegove
življenjske razmere.130 Pušnik navaja, da otrok v družini dobi »prvo občutje lastne vrednosti ter
zaupanje v ljudi in svet okoli sebe«.131 Od staršev in drugih družinskih članov posredno in neposredno
prejema napotke za socialno vedenje tudi v odraslosti.132
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Bučar-Ručman starše nasilnih otrok deli v tri skupine, in sicer: (1) starše, ki otroku ne nudijo dovolj
ljubezni in spoštovanja; (2) starše, ki otroka vzgajajo grobo in kaznovalno ter ustvarjajo družino, v kateri
je nasilje sredstvo za reševanje sporov, in (3) starše, ki otroku dajejo preveč svobode in mu ne postavljajo
jasnih meja.133 Pri otrocih, ki odraščajo v kateri koli od teh družin, obstaja večja verjetnost, da bodo
viktimizirani ali pa se bodo sami vedli nasilno.134
K nasilju so pogosto nagnjeni tudi otroci brezpogojno in nesmiselno zaščitniških staršev.135 Psihološke
posledice, ki negativno vplivajo na medosebne odnose v družini in posledično ogrožajo zdrav otrokov
razvoj, pa se kažejo tudi v primerih prikrajšanih, gmotno in socialno siromašnih družin, družin, v katerih
so prisotni alkohol ali droge, nenazadnje tudi v družinah, ki so navzven videti popolne, v resnici pa
prikrivajo in zanikajo dogajanje, ki bi lahko zmanjšalo njihov ugled v okolju.136
Nasilje v družini se tesno povezuje z razvojem nasilnega otroka. Otrok, ki je priča nasilju doma ali je
sam strogo kaznovan, bo svojo agresivnost zelo verjetno preusmeril na vrstnike. Tako bo negativne
posledice nasilja doma v celoti, posredno ali neposredno, prenesel v šolski prostor.137
Da družina deluje kot varovalni dejavnik, je bistveno, da otroku daje ljubezen in čustveno oporo ter ga
vzgoji v socialno kompetentnega otroka, predvsem z razvojem občutka lastne vrednosti, razvojem
odnosa do avtoritete, naučenimi sposobnostmi za obvladovanje stresa in socialnih spretnosti ter
oblikovanim vrednostnim sistemom, ki usmerja motive posameznika, njegovo vedenje in ravnanje.138

2.8.4 Vrstniki
Z vstopom v šolo, še bolj pa v obdobju mladostništva, se vloga staršev začne zmanjševati. Vrstniki
začnejo prevzemati vrsto vlog, ki oblikujejo mladostnikovo osebnost. Pritisk vrstnikov tako odločilno
spodbuja ali pa zavira določene oblike vedenja, ki lahko na mladostnika vplivajo tako pozitivno kakor
negativno.139
Mladostnik je pripravljen storiti marsikaj, da bi bil sprejet in priljubljen med vrstniki.140 Kljub temu
Tomori opozarja, da si večina mladostnikov za druženje izbira vrstnike, ki okvirno gojijo enak
vrednostni sistem in življenjska vodila, v katera je bil vzgojen sam. Pri posamezniku, ki se počuti
sprejetega in upoštevanega med vrstniki, je manj možnosti za odklonsko vedenje, enako druženje z
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nenasilnimi vrstniki povečuje možnost, da bo problematični mladostnik svoje vedenje preusmeril v bolj
pozitivno smer.141

2.8.5 Šola
Šola je ustanova, v kateri otrok preživi skoraj polovico svojega vsakdana, zato je jasno, da ima slednja
občuten vpliv na otrokovo vedenje, akademski in psihosocialni razvoj ter nenazadnje tudi možnosti
odkrivanja medvrstniška nasilja ter primernega ukrepanja.142
Za to, da šola predstavlja varovalni dejavnik, mora najprej zavzeti ničelno toleranco do vsakršnega
nasilja.143 Za vsakega otroka mora predstavljati okolje, v katerem se ta počuti varnega in sprejetega,
posebno pozitivno lahko vpliva na otroke, ki imajo težave v družini. Kakovostna organizacija dela in
konsenz o pravicah, dolžnostih ter pravilih vedenja v šoli sta pomemben dejavnik pri preprečevanju ali
vsaj zmanjševanju nasilja v šoli.144 Prav tako pozitivni odnosi z učitelji, sprejetost med vrstniki, dober
šolski uspeh ter pozitivna razredna in šolska klima predstavljajo varovalne dejavnike šole.145 K
manjšemu deležu medvrstniškega nasilja pa prispeva tudi večja prisotnost dežurnih učiteljev med
odmori.146
Če šoli zgoraj našteto ne uspeva, postane dejavnik tveganja ali celo povzročiteljica institucionalnega
nasilja nad otroki, že samo rutinsko delovanje šole pa lahko pomembno prispeva k nezaželenim
medvrstniškim odnosom.147 Zaradi svoje izrazite storilne naravnanosti šola povzroča tekmovalnost med
učenci in strah pred neuspehom, kar posledično vodi v njihovo nasilno vedenje, posredno pa lahko
pripomore celo k trpinčenju otroka v družini. Dejavnik tveganja predstavlja tudi učitelj, ki je bodisi
prestrog, nepravičen in nerazumevajoč bodisi preveč popustljiv ali nedosleden.148 Dejavniki, ki vplivajo
na vrsto in pogostost nasilja v šoli, so tudi neustrezno delovno okolje (v smislu slabih prostorskih razmer,
visoke gostote subjektov v prostoru, hrupa ipd.), nejasne pristojnosti in odgovornosti zaposlenih, njihova
neustrezna izobrazba za preprečevanje nasilja ter neustrezni medsebojni odnosi z nasilno in žaljivo
komunikacijo, nespopadanjem s problemi in strogo hierarhično strukturo med zaposlenimi na šoli.149
Nekateri150 vidijo težavo tudi v preveliki aktivnosti učiteljev in posledično učencev kot pretežno
pasivnih poslušalcev in zapisovalcev, ki svojo odvečno energijo neustrezno sproščajo med odmori.
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2.8.6 Mediji
Za sodobno družbo so značilni hiter razvoj tehnologije, socialna mobilnost, dostopnost in prehodnost
informacij, znanj ter razdrobljenost norm. Vse to se je začelo zlasti v obliki rizičnih dejavnikov odražati
tudi v vedenju otrok.151 Živimo v dobi informacijske tehnologije, ko so televizija, računalnik in mobilni
telefon nenehno v uporabi. Celo predšolski otroci znajo brez težav uporabljati te naprave in brez večjih
težav sami priti do raznih nasilnih vsebin. Že pred desetletjem je bilo tudi v študiji avtorice Brown
dognano, da je gledanje nasilja povezano z naraščanjem agresivnosti in z zmanjšanjem občutljivosti za
nasilje ter da so za učinkovanje nasilnih prizorov najbolj dovzetni prav otroci.152 Kljub vsem svojim
prednostim ogromno pasti predstavlja pretežno svetovni splet, na katerem lahko brez težav najdemo
prikaze najhujših oblik nasilja.153

2.8.7 Preostali dejavniki
Pomemben vzrok za nastanek nasilja so tudi makrosocialni dejavniki, torej neugodne splošne gmotne
in socialne razmere, kulturna in ekonomska prikrajšanost, nezaposlenost ter etnični problemi. Če se
otrok ne čuti sprejetega v okolju ali se počuti odrinjenega, ne razvija pripadnosti tej okolici. Ta
(ne)pripadnost pa je bistvena podlaga za sprejemanje meril in vrednot, kar zelo verjetno vodi v
odklonsko vedenje.154

2.9 PRAVNI DOKUMENTI
2.9.1 Ureditev na mednarodni ravni
Čeprav se pogosto zdi, da zaradi vedno širšega definiranja nasilja, nižje tolerance do nasilja in soočanja
z neko vrsto, obliko, ravnjo nasilja na vsakem koraku, problematiki ni videti konca, se je treba zavedati,
da je tako tudi zato, ker sta se v zadnjih treh desetletjih močno povečala občutljivost in zavedanje o
človekovih pravicah.155 Tako si tudi vzgoje in izobraževanja v današnjem času ne moremo predstavljati
brez človekovih pravic. Medtem ko je bila včasih otrokova narava razumljena kot »divja in zla«, nujno
potrebna discipliniranja, se je postopoma videnje otroka in njegove narave začelo spreminjati. Zametki
tega so vidni že pri Rousseauju. Ta je v otroku videl dobro naravo, ki je potrebna naravne vzgoje, brez
trde discipline in kaznovanja, ki naj bi otroka privedla do tega, da bo postal moralno odgovoren. Razvoj
se je usmeril v razumevanje otrokovih potreb in nesprejemljivost telesnega in psihološkega kaznovanja
otrok, tako v šoli kot doma.156 Vse to se je na podlagi razsvetljenstva, humanizma, predvsem pa hudih
kršitev človekovih pravic in dostojanstva v drugi svetovni vojni, izrazilo tudi v številnih
mednarodnopravnih dokumentih, ki so močno posegli v pojmovanje človekove nedotakljivosti glede
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nasilja in tolerančni prag za nasilje postavili izjemno nizko. S tem so sprožili proces, ki se še naprej
razvija in gre v smeri vse večjega samozavedanja in senzibilnosti posameznika o lastnem dostojanstvu
in neodtujljivih pravicah.157
Med pravnimi dokumenti, ki države zavezujejo k prepovedi telesnega kaznovanja otrok in ponižujočega
ravnanja z njimi, so Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,158
Evropska socialna listina,159 Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah160 idr. KOP se nasilja
v šoli dotika predvsem v dveh členih. V 16. členu določa, da noben otrok ne sme biti izpostavljen
samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje,
niti nezakonitim napadom za njegovo čast in ugled ter da ima pravico do zakonitega varstva proti
takšnemu vmešavanju ali napadom. V 19. členu pa poudarja spoštovanje pravice do telesne
celovitosti,161 saj države pogodbenice zavezuje, da z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi,
družbenimi in vzgojnimi ukrepi varujejo otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja,
poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vštevši spolne
zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki zanj
skrbi. Ta druga oseba je po mnenju avtorice Novak lahko tudi šola, ki ji je otrok, v času njegovega
bivanja v šoli, zaupan v skrb.162 Zaščitne ukrepe, ki jih navaja KOP, je namreč zaradi potrebe po
celovitem varstvu otrokove identitete treba razumeti tudi kot ukrepe, ki jih država lahko izvaja kot
pomoč šoli ali proti njej, če bi kršila otrokovo telesno nedotakljivost.163 Določbo je treba razumeti v
smislu dolžnosti zaščite otrok tako pred odraslimi, ki zanj skrbijo doma, kot tudi pred tistimi, ki zanj
skrbijo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.164

2.9.2 Nacionalna ureditev
Premikom na področju občutljivosti za človekove pravice, človekovo dostojanstvo in posledično
razumevanje nasilja, ki so se izrazili v zavezujočih mednarodnih dokumentih, so sledile nacionalne
zakonodaje in šolske politike, tudi naša. Varnost otrokom v šoli zagotavlja že Ustava RS,165 s pravico
do varnosti posameznika, kar pomeni, da mora šola otrokom, ko so v njeni oskrbi, zagotoviti varnost in
ustrezno ukrepati ob zaznavi nasilja.166
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Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je leta 2004 na mnoge pobude po ureditvi problematike
ukrepanja šol na področju nasilja v šolah in oblikovanja preventivnih programov imenovalo Komisijo
za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu, ki je še istega leta pripravila Smernice za analizo,
preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru.167 V letu 2015 je delovna skupina,
imenovana na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo,168 opravila analizo navedenih smernic. Na
podlagi tega je pripravila še Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraževalnih zavodih,169 ki šolam pomaga bolje razumeti pojav medvrstniškega nasilja in jim daje
napotke za ustrezen in učinkovit odziv na pojav ter možne ukrepe ob zaznavi nasilja.170
Glede zakonodajne ravni je za osnovno šolo primaren Zakon o osnovni šoli.171 Zakon v 2. členu
opredeljuje cilje osnovnošolskega izobraževanja, med katerimi so v zvezi z nasiljem in njegovim
preprečevanjem še posebej relevantni spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega,
moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti (druga
alineja 2. člena ZOsn), omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe (tretja alineja 2. člena ZOsn), vzgajanje in
izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo. To vključuje
globje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje kulture in drugih,
naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij (peta alineja 2. člena ZOsn) in vzgajanje za
spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (osma alineja 2. člena ZOsn).
Cilje sistema vzgoje in izobraževanja, ki jih vsebuje ZOsn, še bolj celovito ureja Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja,172 ki po novem vsebuje tudi poseben člen, ki izrecno
prepoveduje kakršno koli nasilje v šoli. V letu 2016 je bil namreč na podlagi predloga Ministrstva za
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Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/Smernice_nasilje.pdf (17. 2.
2017).
168
V nadaljevanju: ZRSŠ.
169
D. Lešnik Mugnioni in dr., Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno –
izobraževalnih zavodih, URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnisko-nasilje-viz-2016/ (30.
1. 2017).
170
T. Vrhovnik Sraka, 2004, Obravnava nasilja v šolskem prostoru, str. 309 in Intervju z Alešem Ojsterškom,
direktorjem Urada za razvoj izobraževanja; http://www.varensvet.si/ales-ojstersek-direktor-urada-za-razvojizobrazevanja-ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ (17. 2. 2017).
171
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997, 59/2001, 71/2004, 53/2005, 60/2006, 63/2006 popr., 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF, 63/2013, 46/2016 - ZOFVI-K, 49/2016 - popr.); V
nadaljevanju: ZOsn.
172
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr.,
22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPPA, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 2/2015 odl. US, 47/2015, 46/2016, 49/2016 - popr.); V nadaljevanju: ZOFVI.
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šolstvo, znanost in šport v skladu s 17. členom ESL v ZOFVI vnesen nov 2.a člen, ki zagotavlja varno
in spodbudno učno okolje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.173
Načini doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz ZOsn so bili včasih konkretizirani v Pravilniku o
pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli,174 katerega prenehanje veljavnosti je določila novela
ZOsn leta 2008. Od takrat naprej ZOsn glede načinov doseganja in uresničevanja ciljev iz 2. člena ZOsn
napotuje na vzgojni načrt, ki ga sprejme vsaka šola in predstavlja kažipot vsem na šoli.175 Kot primer
dobre prakse navajam vzgojni načrt OŠ Simona Jenka Kranj, ki zadostuje vsem zahtevam 60.d člena
ZOsn,176 hkrati pa vključuje vse šoli lastne posebnosti. Po uvodu, v katerem je med drugim predstavljena
vizija šole, načrt nadalje opredeljuje temeljne vrednote šole, kot sta medsebojno spoštovanje in
sprejemanje drugačnosti, ki se kažeta s strpnostjo in medsebojnim razumevanjem, ter vzgojna načela,
med katerimi izpostavljam načelo varnosti šolskega prostora, načelo sodelovanja, strpnosti in razvijanja
pozitivne samopodobe, načelo solidarnosti in medsebojne pomoči ter načelo razvijanja in upoštevanja
splošno sprejetih moralnih vrednot. Glede proaktivnih in preventivnih dejavnosti vzgojni načrt določa,
da se bodo na šoli trudili življenje in delo organizirati tako, da se bodo učenci počutili varne, bodo
motivirani za delo, bodo razvijali ustvarjalnost ter hkrati prevzemali odgovornost za svoja ravnanja.
Razvijanje medosebnih odnosov v vsakem razredu se bo kontinuirano in sistematično uresničevalo na
tedenskih urah oddelčne skupnosti.177 Učili se bodo razvijati socialne spretnosti, poudarjali zgledno
vedenje, se pogovarjali o pozitivnem vedenju in spodbujali medvrstniško sodelovanje in pomoč.
Poudarjeno je tudi, da se bodo strokovni delavci šole pravočasno odzvali na vsak problem in bodo v
življenje in delo šole načrtno, sistematično vključevali starše ter z njimi redno kakovostno in vzajemno
sodelovali. Strokovni delavci in sodelavci šole se v dokumentu zavezujejo pomagati in usmerjati učence
pri reševanju težav in konfliktov, razvijanju pozitivne samopodobe in samokontrole, ustreznem ravnanju

173

2a. člen ZOFVI določa, da se v vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja, določenih v 2. členu tega zakona, zagotovi varno
in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in
med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem
poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnostih v telesnem in duševnem razvoju.
174
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04, 102/07, 76/08).
175
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
176
60. d člen ZOsn: (1) Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2.
člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje
vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje
vzgojnega načrta. (2) Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge
dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in
spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona. (3) Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni
delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen
za letni delovni načrt. (4) O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in
svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole.
177
V Vzgojnem načrtu OŠ Simona Jenka Kranj je od leta 2015 zapisano tudi, da imajo namesto pol ure, eno uro
oddelčne skupnosti tedensko. Razrednikom to omogoča učinkovitejše delo z učenci v razredu. (Pogovor z mag. I.
Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.)
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v stresnih, čustveno napetih, neuspešnih situacijah, razmišljanju o svojih ravnanjih in ravnanjih drugih,
prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja ipd.178 179
Naslednji pomemben dokument šole, ki ga predvideva ZOsn, so pravila šolskega reda.180 V OŠ Simona
Jenka Kranj ta dokument med drugim določa pravila obnašanja in ravnanja med poukom, odmori in v
šolski knjižnici.181 Mag. Ingrid Klemenčič, pomočnica ravnatelja na šoli, meni, da gre za krovna pravila
šole, znotraj katerih se ji zdi pomembno oblikovati še posebna razredna pravila.182
V zvezi z načrtovanjem dela v osnovni šoli, svet posamezne osnovne šole do konca septembra v vsakem
šolskem letu sprejme še letni delovni načrt šole, v katerem so poleg vsebine in razporeda dela v šoli tudi
aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje in zagotavljajo zdrav razvoj učencev ter oblike
sodelovanja s starši, zunanjimi ustanovami ipd. (31. člen ZOsn). V hišnem redu pa šola med drugim
določi organizacijo nadzora nad šolskim prostorom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti v šoli in njeni
okolici (31. a člen ZOsn).
V OŠ Simona Jenka Kranj so se oblikovanja opisanih temeljnih dokumentov šole lotili zelo poglobljeno.
Vključili so vse deležnike, torej zaposlene, učence in starše. Skupini učiteljev in staršev sta podali
konkretne predloge in pripombe, prav tako pa so osnutke, predvsem šolskih pravil in hišnega reda,
vpogled dobili učenci, ki so o njih razpravljali v okviru razrednih ur. Glede šolskih pravil so na šoli za
učence oblikovali anketo, znotraj katere so lahko izrazili svoje mnenje o posameznih pravilih in dodali
svoje predloge. Mag. Klemenčič pravi, da ji je bila analiza teh rezultatov pri pripravi dokumentov v
veliko pomoč, saj so bili predlogi učencev resni in utemeljeni. Dokumente šole v OŠ Simona Jenka
Kranj vsako leto prevetrijo glede na potrebe in spremembe v šoli ter spremembe zakonodaje. Ko so
ustrezno posodobljeni, jih potrdijo učitelji, svet staršev in nazadnje še svet šole.183
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Vzgojni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj, URL: http://www.osjenka.si/?page_id=6095 (23. 5. 2017).
Na OŠ Simona Jenka Kranj primerno vedenje učencev spodbujajo z dodelitvijo posebne pohvale učencem, ki
se spoštljivo in vljudno vedejo do sošolcev, vrstnikov, učiteljev in delavcev šole ter so pripravljeni nuditi pomoč
drugim (Vzgojni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj, URL: http://www.osjenka.si/?page_id=6095 (23. 5.
2017)).
180
60. e člen ZOsn: (1) Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in
odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za
posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in
starši. (2) Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi
in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena tega
zakona). (3) Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje
učiteljskega zbora in sveta staršev.
181
Šolska pravila Osnovne šole Simona Jenka Kranj, URL: http://www.osjenka.si/?page_id=982 (23. 5. 2017).
182
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
183
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
179
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Zaradi že omenjene povezave med nasiljem v šoli in nasiljem v družini je smiselno omeniti še leta 2008
sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini.184 Slovenija je z njim, na podlagi opozoril Sveta Evrope,
oktobra 2016 naposled uzakonila prepoved telesnega kaznovanja otrok.185

3. ČUSTVENA INTELIGENTNOST
3.1 OSNOVNO O ČUSTVIH
Vsakršno nasilje, tudi medvrstniško, vsem vpletenim prinaša čustvene posledice in je načeloma
spodbujeno ter prepojeno s čustvi, hkrati pa pri njem določena zaželena čustva manjkajo.186 Zaradi tega
je bistveno, da so učitelji in preostali zaposleni v šoli poučeni o pomembnosti čustev, poznavanju
osnovnih čustev in njihovi povezanosti z nasilnim ravnanjem ter da to znajo prenesti na otroke, pa tudi
njihove starše.187
Milivojević čustvo oziroma emocijo opredeljuje kot »odziv subjekta na dražljaj, ki ga je le-ta ocenil za
pomembnega in ki viscentralno, motorično, motivacijsko in mentalno pripravlja subjekt na
prilagoditveno dejavnost.«188
Posameznik začuti neko čustvo ali se čustveno odzove samo v situaciji, ki jo oceni kot pomembno, naj
bo to v pozitivnem ali negativnem smislu; pri tem velja, da bolj ko mu je pomembna, intenzivnejša so
njegova čustva. Vsi ljudje v podobnih situacijah torej ne doživljamo enakih čustev.189 Čustva so lahko
prijetna ali neprijetna. Medtem ko prijetna čustva subjekt občuti, ko se njegov cilj, vrednota ali želja
uresničuje, neprijetna pridejo na površje, ko oceni, da je njegov cilj, vrednota oziroma želja ogrožena.190
Neprijetna čustva niso nujno negativna, saj imajo tudi ta koristno funkcijo v človekovem življenju.
Obratno so lahko v določeni situaciji tudi prijetna čustva neustrezna.191
Za uspešno delovanje v vsakdanjem življenju je tehtno, da se posameznik zaveda, da sam izbira ali bo
čutil čustvo, katero čustvo bo čutil in kako ga bo izrazil.192 Ker mu čustva sporočajo, da mu je nekaj
pomembno, se mora osredotočiti na to, katero čustvo doživlja, s katerim dogodkom je povezano in na
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Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Uradni list RS, št. 16/08 in 68/16; V nadaljevanju ZPND.
3. a člen ZPND: (1) Telesno kaznovanje otrok je prepovedano. (2) Telesno kaznovanje otrok je vsako fizično,
kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente
fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.
186
K. Filipčič in M. Muršič, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 7.
187
Z. Milivojević, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 11.
188
Z. Milivojević, 2008, Emocije, str. 20.
189
Prav tam, str. 20–23.
190
Prav tam, str. 34–35.
191
M. Muršič, Z. Milivojević in D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 18–20.
192
M. Muršič, 2002, Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja, str. 178.
185
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podlagi tega začeti iskati primerne in socialno sprejemljive načine za prilagoditev na spremembe v njem
in okoli njega.193

3.2 RAZUMEVANJE ČUSTVENOSTI NASILJA
Po Muršiču,194 ko govorimo o nasilju, govorimo tudi o čustvih, saj je nasilno vedenje del v verigi
emocionalne reakcije. Ta zapleteni mehanizem, katerega del je vsako čustvo, Milivojević imenuje
krožna emocionalna reakcija (KER).195 Posamezno čustvo torej predstavlja vmesni segment v verigi
dogodkov, ki jo sestavlja osem komponent: (1) dražljajska situacija, ki predstavlja spremembo v okolju;
(2) percepcija oziroma zaznava dražljajske situacije; (3) apercepcija, pri kateri pride do pripisovanja
pomena dražljaju; (4) valorizacija, ki predstavlja pogoj oziroma podlago za čustvovanje, zaznanemu
dražljaju, ki smo mu pripisali pomen, namreč pripišemo še njeno vrednost; (5) emocionalna telesna
reakcija; (6) težnja k dejanju oziroma pripravljenost za akcijo, pri čemer gre za motivacijsko pripravo
in instinktivno ravnanje; (7) mišljenje, torej mentalni proces, kako se bomo odzvali na situacijo, in (8)
akcija, tj. neposredna prilagoditvena aktivnost, katere cilj je vedno vplivati na dražljajsko situacijo. 196
Za krožni model gre, ker se dogodki začenjajo in končujejo pri dražljajski situaciji, torej v zunanjem
svetu. Če na kateri koli točki modela KER pride do napake, se ta prenaša naprej, s tem da prej ko nastopi
napaka, bolj neustrezna je posameznikova čustvena reakcija.197
Nasilno vedenje je vedno nekaj čustvenega, vedno predstavlja posameznikov odziv na specifičen pomen
in pomembnost, ki ju pripiše določeni dražljajski situaciji.198 Čustvo pa je posledica tega, kako
posameznik razume in vrednoti situacije, v katerih se znajde. Tako je porajanje različnih čustev odvisno
od posameznikovega osmišljanja stvari in njihove pomembnosti zanj. Čustveno se odzove samo takrat,
ko mu je nekaj pomembno, s tem da, pomembnejša ko je zanj miselna predstava, intenzivnejša čustva
doživlja.199 Za celovito razumevanje posameznikovih nasilnih čustvenih odzivov je treba poznati
njegove vrednote, kulturne ideje in merila, ki so podlaga njegovemu dojemanju situacij, v katerih ravna
nasilno. S svojim čustvenim odzivom posameznik teži k prilagoditvi na spremembo, torej k ponovni
vzpostavitvi ravnotežja.200 Povzročitelju nasilja se ravno nasilno vedenje zdi najbolj smiseln način za
uveljavitev svoje vrednote, po drugi strani pa zmanjšanje njene ogroženosti. Kljub povzročiteljevi
pozitivni nameri k adaptaciji pa ta z nasilnim vedenjem redko uspe rešiti izvorno težavo. Namreč, tudi
če odstrani vir ogrožanja ali uspe uveljaviti svojo vrednoto, to ni dovolj za adaptivnost njegovega
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M. Muršič, Z. Milivojević in D. Lešnik Mugnaioni, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 18–20.
M. Muršič, 2002, Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja, str. 169–178.
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Z. Milivojević, 2008, Emocije, str. 42–55.
196
Prav tam.
197
Prav tam.
198
M. Muršič, 2002, Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja, str. 173.
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M. Muršič in M. Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 13–15.
200
Prav tam.
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vedenja, manjka mu socialna sprejemljivost. V naši kulturi je nasilje socialno nesprejemljivo in
zakonsko prepovedano.201

3.3 ČUSTVENA INTELIGENTNOST202
»Vsakdo se lahko razjezi – to je lahko; toda biti jezen na pravo osebo, v pravi meri, ob pravem času, s
pravim razlogom in na pravi način – to ni lahko in tega ne zmore vsakdo.«203
Najpomembnejši dejavniki socializacije otroka so družina, šola in vrstniki; v vseh treh otroci med
drugim razvijajo tudi sposobnosti prepoznavanja, uporabe in izražanja lastnih čustev ter čustev drugih,
zmožnost regulirati svoja čustva ter jih uporabljati pri sprejemanju odločitev in reševanju problemov.204
Naštete sposobnosti sta v 90. letih Salovey in Mayer prvič poimenovala z izrazom čustvena
inteligentnost.205 Medtem ko sta ta dva avtorja čustveno inteligentnost videla kot posameznikovo
sposobnost ali potencial, sta jo Goleman in Bar-On pojmovala kot osebnostno značilnost oziroma sklop
teh.206 V ZDA delujoči izraelski psiholog Bar-On, ki je pozneje razširil izraz na emocionalno in socialno
inteligentnost, to definira kot »vrsto nekognitivnih sposobnosti, kompetentnosti in spretnosti, ki vplivajo
na uspešnost posameznika pri njegovem spoprijemanju z zahtevami in pritiski okolja«.207 Goleman, ki
je prvi predlagal spodbujanje čustvene inteligentnosti v šolah in na delovnih mestih, pa poudari, da gre
pri čustveni inteligentnosti za to, »… kako ravnamo s seboj, kako se razumemo z ostalimi in kako delamo
v skupini. To je sposobnost, da nekdo samega sebe motivira in vztraja kljub frustracijam; gre za
nadzorovanje impulzov in odlaganje zadovoljitve; za uravnavanje našega razpoloženja in za empatijo
do drugih.«208
Prvo šolo za razvijanje čustvenih veščin otrokom predstavlja družina. Da starši lahko na svojega otroka
prenašajo ustrezne kompetence (obvladovanje jeze, pozitivno reševanje konfliktov, empatija ipd.),
morajo biti najprej sami (dovolj) čustveno pismeni. Otroci, katerih starši dajejo dober zgled čustvovanja,
v življenju bolje obvladujejo svoja čustva, bolje prenašajo frustracije, so manj impulzivni in bolj
osredotočeni, socialno spretnejši, imajo večje akademske dosežke in gojijo boljše medosebne odnose.209
Če starši svojih otrok ne učijo razvijati čustvenih kompetenc, pa se to začne kazati v otrokovem vedenju,
še bolj z vstopom v šolo, kjer otroci preživijo veliko časa. Prav zato ima šola priložnost, in navsezadnje
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M. Muršič, 2002, Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja, str. 174 ter M. Muršič in M.
Pušnik, v: M. Muršič (Ur.), 2010, Znanje o čustvih, str. 14–15.
202
Pojem čustvene inteligentnosti se skoraj popolnoma prekriva s pojmom čustvene pismenosti. Prva se nanaša na
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tudi dolžnost, spodbujati zviševanje čustvene pismenosti otrok ter jim omogočiti učenje temeljnih
življenjskih spoznanj.210 Višja čustvena inteligentnost prinaša učencem boljši učni uspeh, učiteljem pa
več časa za poučevanje; čustveno kompetentni učenci so namreč manj razdiralni in ne povzročajo toliko
disciplinskih težav.211 M. Panju zapiše, da čustva vplivajo tako na učni uspeh kot tudi na izboljšanje
vedenja, na zdravje in medčloveške odnose. Med drugim meni, da so učitelji moralno odgovorni, da pri
otrocih razvijajo čustveno inteligentnost in jih opremijo tako z učnimi kakor z »mehkimi« spretnostmi,
ki jim bodo koristile na vseh področjih njihovega življenja.212 Njeno razmišljanje potrjujejo rezultati
longitudinalne raziskave, ki jo je leta 1995 izvedel Eisenberg s sodelavci. V njej so ugotavljali
povezanost med sposobnostjo uravnavanja čustev in socialnimi spretnostmi otrok med četrtim in osmim
letom starosti. Izid raziskave je pokazal, da se tisti otroci, ki bolje regulirajo svoja čustva, vedejo
socialno bolj sprejemljivo, so bolj priljubljeni med vrstniki, manj agresivni in izkazujejo večjo stopnjo
socialne gotovosti.213

3.3.1 Sestavine čustvene inteligentnosti
Avtorji opisujejo različne razsežnosti ali sestavine čustvene inteligentnosti, ki naj bi jih posameznik
usvojil. Panju, temelječ na Saloveyevi delitvi,214 poudarja naslednje elemente:215
a. Čustveno samozavedanje
Čustveno samozavedanje predstavlja osnovo, na kateri temeljijo preostali elementi čustvene
inteligentnosti, in pomeni zmožnost posameznika, da se zaveda svojih notranjih stanj, intuicij, prioritet
in rešitev. Z njim se povezujejo posameznikove spretnosti, kot so prepoznavanje in poimenovanje
lastnih čustev, razumevanje vzrokov za nastala čustva in vpliv njegovih lastnih čustev nanj in na druge,
poznavanje in priznavanje svojih prednosti in pomanjkljivosti, prevzemanje odgovornosti za svoje
odločitve ter oblikovanje realne samopodobe. Samozavedanje je pomembno, ker posamezniku omogoča
določeno stopnjo nadzora nad svojim vedenjem in s tem povečuje verjetnost, da se bo v zapletenem
čustvenem svetu ustrezneje odzval. Šele ko se posameznik dobro zaveda in prepoznava lastna čustva,
bo lahko začel vaditi izbiranje med več možnimi odzivi in se osredotočati tudi na čustva drugih.216
Otroke je treba zelo zgodaj začeti spodbujati k ubeseditvi svojih občutkov, jim pomagati te povezovati
z različnimi čustvi, bogatiti besedišče čustev ter jim pomagati uvideti, kako njihova dejanja vplivajo na
druge ljudi.217
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b. Samokontrola
Pri samokontroli gre za posameznikovo sposobnost obvladovanja (močnih) čustev, s čimer se prepreči,
da bi ga čustva preplavila ali onesposobila. Posameznik, ki ima visoko razvito samokontrolo, se hitro
zave naraščajočih čustev in razume, kaj jih je povzročilo. Na podlagi tega vedenja z uporabo različnih
tehnik svoje vedenje nadzoruje v pozitivni smeri in ga izrazi na družbeno sprejemljiv način.218 Tehnike
nadzora oziroma obvladovanja lastnih čustev so lahko zadrževanje čustev, nadzor ali odstranitev
zunanjih znakov, ponovno ovrednotenje situacije, preusmeritev pozornosti z dražljaja, ki v posamezniku
vzbuja nelagodje, in iskanje pomoči oziroma podpore pri drugemu.219
Otroci z dobro samokontrolo so redkeje žrtve nasilja oziroma se nanj odzivajo učinkoviteje. Učenje
samokontrole pomaga povzročiteljem nasilja bolje nadzorovati svoja čustva in jih posledično izražati na
družbeno bolj sprejemljiv način.220
c. Empatija ali zmožnost vživljanja
Gre za posameznikovo zmožnost razumeti stališča in čustva drugega (neodvisno od tega ali se z njim
strinja ali ne) v tolikšni meri, da to vpliva na njegova dejanja, prepričanja, mnenja ali čustva.221
Posameznikova sposobnost empatije je nujno odvisna od njegove sposobnosti samozavedanja. Šele, ko
se zaveda in prepoznava lastna čustva, bo namreč lahko pravilno interpretiral in cenil čustva drugih.222
Ta veščina mu prinaša možnost izbire, saj lahko z gledanjem skozi perspektivo drugega spozna vrsto
možnosti za različne odzive na situacijo. Prepoznavanje občutkov in čustev v sebi in drugih, vživljanje
v položaj drugega, pozorno poslušanje drugih in spoštovanje različnosti so samo nekatere od spretnosti,
ki jih ima visoko empatičen posameznik.223
Razvijanje in spodbujanje empatije je zlasti pomembno pri osnovnošolskih otrocih, kajti ravno pri njih
je razvoj spoznavnih in čustvenih sposobnosti v polnem teku, možnosti za njeno razvijanje pa vsak dan
na pretek.224 Predstavlja odlično preventivno orodje za zmanjšanje stopnje nasilja in zvišanje čustvene
inteligentnosti otrok. Visoko empatični otroci namreč, ne samo da so do vrstnikov in preostalih ljudi
spoštljivi in prijazni, temveč tudi večkrat intervenirajo v nasilnih situacijah, na način, da se postavijo
žrtvi v bran.225
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d. Osebna motivacija
Ta sposobnost posamezniku omogoča uporabo lastnih čustev za dosego cilja. Gre za veščino, ki življenju
daje smisel. Osebno motiviran posameznik ima jasno določene cilje, h katerim stremi in na katere
usmerja svojo pozornost. Kljub oviram na poti vztraja pri svojih ciljih in je za njihovo dosego zmožen
odlagati zadovoljitev. Ima visoko samokontrolo in samodisciplino ter aktivno išče priložnosti za dosego
cilja.226
e. Spretnosti v odnosih
So ključne za medosebno učinkovitost, priljubljenost, dobro vodenje, predvsem pa tesne medsebojne
odnose. Te veščine zorijo s samoobvladovanjem in empatičnostjo ter so kot nevidno lepilo, ki odnos
drži skupaj.227 Veščine, ki posameznika pripeljejo do spretnosti v medsebojnih odnosih, so dobra
komunikacija, asertivnost, sodelovalno učenje in uspešno reševanje konfliktov.228 Komunikacija je
posameznikova sposobnost uporabiti verbalne in neverbalne veščine za izražanje sebe in
sporazumevanje z drugimi ter predstavlja osnovo vsakega odnosa.229 Asertivnost, ki je ključna za
otrokov razvoj in varnost, se kaže v zavzemanju posameznika zase, varovanju svojih pravic in
zagovarjanju svojega mnenja, zamisli, prepričanj na jasen in neagresiven način. Asertiven otrok se bo
znal upreti nasilju in čustvenemu izsiljevanju, ne da bi bil pri tem tudi sam agresiven.230 Sodelovalno
učenje, nadalje, otrokom pomaga usvojiti pomembne veščine za življenje, kot so nadzorovanje samega
sebe, obvladovanje jeze, vztrajnost, upiranje skušnjavam, osredotočenost na cilj, delo za skupni cilj,
vodstvo in delovanje pod vodstvom.231 Postopek usvajanja veščine reševanja medsebojnih konfliktov
pa zajema učenje o reševanju sporov z dialogom, na neagresiven način.232

4. PREVENTIVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Šole se z medvrstniškim nasiljem spoprijemajo na različne načine, bodisi bolj interventne bodisi bolj
preventivne, vendar pa se je v zadnjem desetletju izkazalo, da so daleč najučinkovitejši celoviti,
vsešolski, sistemski programi (angl. Whole-School Approach).233 Celovitost in sistemskost v tem
kontekstu pomenita na eni strani vključitev vseh sooblikovalcev šolske skupnosti – učencev, zaposlenih
v šoli in staršev – v modele preprečevanja medvrstniškega nasilja, na drugi strani pa vse vrste interakcij
v šoli, tudi nasilje nad otrokom v družini.234 Ti modeli, ki stavijo tudi na partnersko povezovanje šole z
226
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lokalno skupnostjo, zajemajo dejavnosti boljšega zaznavanja pojava, preventivne dejavnosti in
obravnavo že storjenega nasilja.235 Pričujoče delo se v večji meri posveča preventivi, pri čemer pa
poudarjam, da je najboljša oblika preventive prav učinkovita in strokovna obravnava storjenega
nasilnega dejanja. Sporočila, ki jih vodstvo šole, svetovalna služba in učitelji posredujejo učencem,
njihovim staršem in lokalni skupnosti s strokovno, odločno in hitro obravnavo zaznanega nasilja, so
namreč najboljša možna obramba pred njegovo ponovitvijo.236

4.1 VEČJI PROJEKTI BOJA PROTI MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU
Strokovnjaki, kot so Olweus (1995), Smith in Sharp (1994), Besag (1989), Rigby (2001), Salmivalli,
Kaukiaine in Voeten (2005) ter Sullivan (2011), so oblikovali svoje celostne programe za spoprijemanje
s problemom medvrstniškega nasilja.237 Na njihovih teoretičnih izhodiščih in spoznanjih pa so se, z
upoštevanjem lastnih teoretičnih ugotovitev in izkušenj, oblikovanja modelov lotili tudi slovenski
strokovnjaki. Leta 2003 je ZRSŠ oblikoval program za zmanjševanje nasilja ter oblikovanje
spodbudnega vzgojno-učnega okolja, ki ga je skupaj s petimi osnovnimi šolami v Sloveniji razvijal pet
let.238 Sledila sta projekta, izvedena pri Šoli za ravnatelje, »Mreže učečih se šol 1 in 2«, ki sta v šolskih
letih 2003/04 in 2004/05 v usposabljanje in dejavnosti izvajanja strategij preprečevanja nasilja vključila
vrtce, osnovne in srednje šole.239 Projekt »Nasilje je OUT, mi smo IN« se je odvijal med leti 2008 in
2010 in je povezoval deset osnovnih šol v podravski regiji. Projekt je vključeval preventivne in kurativne
dejavnosti, njegov namen pa je bil predvsem osvestiti otroke in njihove starše o nasilju, učiteljem
ponuditi možne alternativne pristope k pojavu nasilja v šoli ter povečati senzibilnost v šoli.240 Pet let
pozneje241 pa so si v okviru projekta »Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojnoizobraževalnih zavodih – vzorčni model in smernice (NasVIZ)«, katerega nosilec je bil Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, sodelujoči prizadevali sistematično razvijati in preizkusiti
celovit preventivni in intervencijski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli. Njihov poudarek
je bil na razvijanju in krepitvi osebnih socialnih in emocionalnih zmožnosti za bolj varno šolsko
skupnost.242 Projekt je bil izpeljan na OŠ Simona Jenka Kranj.243 244
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4.2 TEMELJNE USMERITVE USPEŠNE PREVENTIVE
Za uspešno preventivo, katere cilj je preprečevanje nevarnosti za razvoj določenih težav oziroma motenj
otrok, zmanjševanje učinka dejavnikov tveganja in delovanje ter krepitev varovalnih dejavnikov
(predvsem kognitivnih, čustvenih in socialnih spretnosti otrok), je treba upoštevati nekatere temeljne
usmeritve.245 Kot prvo se mora na šoli vzpostaviti ničelna toleranca do nasilja. Vsi zaposleni so torej
odgovorni za uresničevanje varnega šolskega prostora, ustvarjanje pozitivne socialne klime na šoli in
takojšnje odzivanje na pojave nasilja, za kar morajo biti primerno strokovno izpopolnjeni.246 Pomembno
je tudi, da se vsi vpleteni zavedajo, da nobena strategija za boj proti nasilju ni popolnoma dokončna in
dodelana, marveč jo morajo šole vseskozi spreminjati in nadgrajevati.247 Nasilje je namreč tako močno
vpleteno v naša življenja, da vrednote nenasilnega vedenja niso dane enkrat za vselej, niti niso same po
sebi umevne.248 Še ena pomembna usmeritev pri oblikovanju in izvajanju preventivnega programa, s
katero imajo šole nemalokrat težave, je nujnost vsebinskega in oblikovnega prilagajanja programa
potrebam in specifikam posamezne šole.249 V praksi se je izkazalo, da enotnega »recepta« za odpravo
nasilja v šolah ni. Ne glede na izbran program je treba izhajati iz problemov dotične šole in iskati rešitve,
ki bodo na tej šoli najbolj učinkovite.250
Kot pravi Lešnik Mugnaioni: »Dobre šole prepoznajo in priznajo nasilje in se te problematike tudi
odgovorno lotevajo, pametne šole pa tudi vedo, da ni receptov in da se pravi odgovori na vprašanja,
zakaj nasilje in kako ga obravnavati, največkrat skrivajo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa
samega.«251
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4.3 KORAKI OBLIKOVANJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA ŠOLE252
Šola je v nasilje posredno ali neposredno vpletena in ima zagotovo veliko možnosti za njegovo
odkrivanje in preprečevanje.253 Da bo pri tem uspešna, mora k problemu pristopiti sistematično ter
načrtovanju in izvedbi preventivnih aktivnosti, ki potekata v več fazah in na več nivojih, posvetiti dovolj
časa.254
Šola, ki si želi izboljšati klimo, se mora v prvi vrsti zavedati, da v njej obstaja problem nasilja in da je k
njegovemu reševanju treba pristopiti sistematično.255 Temu sledi proces oblikovanja jasne šolske
politike proti medvrstniškemu nasilju s poudarkom na ničelni toleranci do nasilja.256 Vodstvo šole s
svetovalno službo organizira srečanje z zaposlenimi na šoli, na katerem je pomembno najprej opredeliti
problem medvrstniškega nasilja na šoli, predstaviti nekatere temeljne značilnosti, izpostaviti miselnost
šole v zvezi z medvrstniškim nasiljem ter izmenjati mnenja o možnih načinih za njegovo preprečevanje.
Sledi oblikovanje ožje skupine, katere naloga bo nadziranje in podpiranje razvoja programa šole. Ta s
pomočjo zaposlenih na šoli, učencev in njihovih staršev prevetri temeljne dokumente šole, na čelu z
vzgojnim načrtom, oblikuje vrednote in vzgojna načela šole ter jasno politiko o nenasilju.257 Zabukovec
Kerin namreč ugotavlja, da se ljudje, kadar imajo možnost izraziti svoje potrebe in želje, pravil raje
držijo in bolj sodelujejo pri spoštovanju potreb in želja drugih.258
Nadalje je treba analizirati trenutno stanje na šoli, torej raziskati vrste, oblike in razširjenost pojava
medvrstniškega nasilja na šoli, uspešne in neuspešne prijeme, ki jih šola že uporablja, raziskati kateri
programi na to temo že obstajajo, koliko stanejo, kako delujejo itd. Proučevanje realnega stanja v šoli
obsega ugotovitev vrst, oblik in pogostosti nasilja v šoli, klime v šoli in posameznih razredih, odnosa
vseh vpletenih do pojava medvrstniškega nasilja, kateri učenci kažejo znake žrtev oziroma
povzročiteljev nasilja, šibka in močna področja otrok na šoli ipd.259 Pri ugotavljanju vsega naštetega so
šolam najbolj v pomoč razni vprašalniki, katerih izbira sloni na tem, kaj se z njimi želi izvedeti.
Statistični podatki, ki jih šola pridobi z njimi, so dobra osnova za načrtovanje preventivnega dela v šoli
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Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 35–40), projektu NasVIZ (M. Muršič in dr., 2016, Preventivne
dejavnosti, str. 1–12) in Mrežah učečih se šol II (D. Lešnik Mugnaioni, v: D. Lešnik Mugnaioni (Ur.), 2005,
Strategije za preprečevanje nasilja, str. 12–14 in 24–31).
253
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 12.
254
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 2.
255
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 36.
256
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 2–3 in S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 103.
257
Pogovor z mag. I. Klemenčič in E. Karajićem, z dne 25. 5. 2017 in M. Muršič in dr., 2016, Preventivne
dejavnosti, str. 4–5.
258
K. Zabukovec Kerin, v: Mladi in nasilje v šoli, 2006, str. 47.
259
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 36; D. Lešnik Mugnaioni, v: D. Lešnik Mugnaioni, 2005,
Strategije, str. 24–25 in M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 6–7.
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ter v razredih, intervencij in dela s posameznimi učenci, ki so vpleteni v nasilje kot žrtve oziroma
povzročitelji ali za katere se izkaže, da so izrazito prosocialni.260 261
Na podlagi izvedenih vprašalnikov šola sestavi konkreten program za spoprijem z medvrstniškim
nasiljem. V njem se zasnujejo aktivnosti za kolektiv, učence in starše, jasno se definirajo cilji in
prioritete ter postopki delovanja. Hkrati se postavi še časovni okvir za njegovo uresničitev. Program
mora ustrezati značilnostim šole, količini človeških virov in finančnim zmožnostim šole. Po zasnovi
programa znotraj ožje skupine se ga predstavi še preostalim zaposlenim na šoli, učencem, staršem in
širši skupnosti, ki podajo svoje mnenje in dodajo morebitne predloge. Nato se oblikuje končna verzija,
ki se objavi v pisni obliki.262 Oblikovana strategija je nekakšna pogodba med šolo na eni strani ter učenci
in njihovimi starši na drugi. Vsi vpleteni so zavezani slediti duhu oblikovane politike.263 Na tej točki je
bistveno, da se program začne udejanjati, posebno v povezavi z že identificiranimi primeri
medvrstniškega nasilja. Nekateri učenci bodo namreč lahko preizkušali meje, da bi testirali postavljeni
program in videli, ali šola misli resno. Vendar če je šola pri tem konsistentna, bo zastavljena strategija
obdržala svojo integriteto.264
Po izteku postavljenega časovnega obdobja je treba opravljeno delo ovrednotiti, primerjati rezultate z
zadanimi cilji in ugotoviti, kaj je prineslo izboljšanja in kje so potrebni popravki oziroma dopolnitve.265
Hkrati je pomembno učence, učitelje in starše spodbujati k ohranitvi dobrih praks, nove učitelje, učence
ter njihove starše pa vpeljati v novo miselnost šole.266

260

Kot primer navajam OŠ Simona Jenka Kranj, v kateri so se, v sklopu projekta NasVIZ, odločili za uporabo
naslednjih vprašalnikov: Vprašalnik prednosti in težav za učence, učitelje in starše, ki je namenjen ocenjevanju
vedenja otrok in mladostnikov in na podlagi katerega prepoznamo otroke z izstopajočimi težavami ter tiste, ki so
visoko prosocialni; Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli, na podlagi katerih se ugotovi, katera vrsta
medvrstniškega nasilja prevladuje; Lestvica agresivnosti za učence in dijake; vprašalnika Moj razred in Razredno
okolje, ki merita vidike obstoječe in želene razredne klime ter dajeta podatek o tem, ali je šolsko okolje za otroke
spodbudno ali zavirajoče; vprašalnika Čustva, ki jih doživljaš v šoli in Tvoj pogled na čustva, za podatek o tem,
katera čustva se najbolj povezujejo s pojavom medvrstniškega nasilja; Lestvica stališč do nasilnega vedenja, ki
pokaže kakšna so stališča učencev do nasilnih vedenj in načinov reševanja problemov ter Vprašalnik
medvrstniškega nasilja, v katerem učiteljski zbor izrazi svoja stališča in občutljivost do pojava. Uporaba
vprašalnikov se je v šoli izkazala kot zelo koristna pri načrtovanju preventivnih dejavnosti, prav tako pa je
ponovitev izpolnjevanja vprašalnikov ob koncu projekta pokazala učinkovitost izpeljanih aktivnosti. (M. Muršič
in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 8–11).
261
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 36 in M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str.
6–11.
262
Prav tam.
263
K. Sullivan, 2011, The Anti-Bullying Handbook, str. 82.
264
Prav tam.
265
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 36.
266
S. Pečjak, 2014, Medvrstniško nasilje v šoli, str. 104.
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4.4 SOOBLIKOVALCI ŠOLSKE SKUPNOSTI
4.4.1 Vodstvo šole
Vodstvo šole, z ravnateljem na čelu, je tisto, ki mora moralno in materialno podpirati zastavljen celosten
pristop k problemu nasilja, pri tem pa celoten kolektiv voditi k skupnemu razmišljanju in peljati k
skupnemu cilju. Za nemoteno izpeljavo preventivnih aktivnosti mora vodstvo zagotoviti potrebne
finančne vire in ustrezne delovne razmere. Ravnatelj je tudi tisti, ki skrbi za ustrezno predstavitev dela
zaposlenim, učencem, staršem in širši skupnosti. Enako pomembna, čeprav včasih nekoliko
zapostavljena, pa je ravnateljeva moralna podpora pristopu, predvsem z ustvarjanjem spodbudne in
čustveno varne klime med zaposlenimi. Pomembno je namreč, da ravnatelj zaposlene motivira za
spremembe in kreativnost pri delu, spodbuja medsebojno komunikacijo in povezovanje ter jim da
spodbude in pohvale, ki jih potrebujejo ob morebitnih zadregah in negotovostih pri svojem delu. Enako
mora spoštovati in upoštevati možna drugačna stališča sodelavcev in njihove ideje vključevati v vodenje
šole. Zato je priporočljivo, da se ravnatelj (lahko tudi kdo drug iz vodstva) aktivno vključi v delo
formirane skupine in tako s pridobitvijo novih znanj bolj razume zadevano problematiko.267

4.4.2 Učiteljski zbor
Tudi učitelji se lahko čustveno vznemirijo. Ker pa učenci nenehno opazujejo in posnemajo njihovo
vedenje ter odzive, je toliko pomembneje, da znajo učitelji ta vznemirjenja kontrolirati in usmerjati.
Zgolj s primernimi čustvenimi odzivi in zrelim reševanjem konfliktov so namreč lahko dober zgled
svojim učencem, kar je pomemben korak k uspešni preventivi.268 Učiteljeva vloga je tudi in predvsem
v zaznavanju potreb otrok, skrbi za dobre medsebojne odnose, spodbujanju strpnosti, medsebojne
pomoči in sodelovalnega učenja, skrbi za njihovo sprejetost itd.269
Za uspešno izvajanje vsega tega je bistveno, da se učitelji in preostali zaposleni na šoli stalno strokovno
izobražujejo in osebnostno razvijajo, pri čemer je treba izhajati iz potreb, interesov in problemov, ki so
povezani z učiteljevo vlogo in odgovornostjo v določenem okolju.270 Da kolektiv lahko zazna problem
nasilja v šoli, mora najprej imeti določena znanja, zato je zanje priporočljivo izvajati različna
izobraževanja.271 272 S tovrstnimi znanji je potrebno opremiti tudi preostale zaposlene na šoli in lokalno
267

Povzeto po: B. Černe, A. Pogačnik Jarc, D. Nedoh in T. Murgelj, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 41–
56 in M. Postružnik, M. Ajdič, D. Šic, B. Podbevšek, J. Šabeder Bauer in T. Tomšič, v: D. Lešnik Mugnaioni
(Ur.), 2005, Strategije za preprečevanje nasilja, str. 61–67.
268
T. Verbnik Dobnikar, v: K. Aničić in dr., Nasilje – Nenasilje, str. 42–43.
269
Prav tam, str. 39.
270
B. Černe, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 46–47.
271
M. Frelih, v: D. Lešnik Mugnaioni (Ur.), 2005, Strategije za preprečevanje nasilja, str. 75 in M. Muršič in dr.,
2016, Preventivne dejavnosti, str. 12.
272
V OŠ Simona Jenka Kranj za zaposlene vsako leto organizirajo izobraževanja na teme, kot so razne vrste nasilja
v šoli, nasilje v družini, trpinčenje na delovnem mestu itd. Izbor posamezne teme poteka tako, da vodstvo šole
izbere temo, za katero zaposleni pokažejo največ zanimanja ali za katero vodstvo šole samo ugotovi, da je najbolj
potrebna. Zaposleni predlagajo teme, ki jih zanimajo, vodstvo šole pa jim, glede na izkazano zanimanje, predlaga
cca. štiri aktualne teme. Za zaposlene v šoli so bila tekom projekta NasVIZ organizirana razna izobraževanja s
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skupnost, s katero šola sodeluje. Navsezadnje so vsi odgovorni za ustvarjanje varnega in spodbudnega
okolja za otroke.273
Kar pomembno pripomore k uspešni preventivi, izhajajoč iz prakse274, je dobro utečen kolektiv, ki
ustvarja spodbudno klimo in vzdržuje dobro komunikacijo, tako v smislu medsebojne moralne podpore
kakor v smislu izmenjave izkušenj glede posameznih primerov nasilja in njihovega pristopa k
problemu.275

4.4.3 Starši
Starši so med šolanjem svojih otrok ključen šolski podsistem. V šolo se vključujejo preko formalnih
organov, sveta šole in sveta staršev, razvoj in uspeh svojih otrok pa spremljajo preko govorilnih ur in
roditeljskih sestankov.276 Pogosto prihaja do težav, saj se starši teh srečanj udeležujejo v premajhnem
številu in so nasploh premalo aktivni v šoli, poleg tega pa strokovni delavci na sestankih uporabljajo
siromašne metode dela ter staršem posredujejo zgolj podatke o tem, katere težave ima njihov otrok in
kaj je naredil narobe.277
Za učinkovito preventivo se morajo tudi starši najprej zavedati lastnih reakcij, načinov in vzorcev
komunikacije, da so lahko zgled otrokom.278 Bistveno je tudi, da se med starši in šolo vzpostavi dobra
komunikacija ter oblikuje enakovreden partnerski odnos, v katerem si bodo enakopravno izmenjavali
informacije, obveznosti in cilje, vezane na otroka, njegovo vzgojo in izobraževanje ter si skupaj
prizadevali za njegov napredek in dobro počutje.279 Prav je, da učitelji in svetovalni delavci starše
naučijo, kako reagirati v določenih situacijah, saj bo otrok mnogo verjetneje dosegel napredek, če bo od
več virov dobil enako, ustrezno informacijo.280 Da bodo starši bolj zavzeti za sodelovanje s šolo, je treba
roditeljske sestanke obogatiti tudi z uporabo aktivnih metod dela s starši ter jih povabiti k neformalnim
oblikam sodelovanja (npr. dnevi odprtih vrat, praznovanja).281

282

Hkrati mora šola staršem dati

področja (medvrstniškega) nasilja, o vlogi policije in centra za socialno delo, o pravnem vidiku problematike,
izvedene so bile tudi raznovrstne delavnice, npr. prepoznavanje jeze in pravilno rokovanje z njo. (Pogovor z mag.
I. Klemenčič in E. Karajićem, z dne 25. 5. 2017)
273
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
274
Pogovor z mag. I. Klemenčič in E. Karajićem, z dne, 25. 5. 2017; A. Pogačnik Jarc in M. Koradin, v: M. Pušnik
in dr., 2003, Vloga šole, str. 50–51 in 175–178; J. Erčulj, v: D. Lešnik Mugnaioni, 2005, Strategije za
preprečevanje nasilja, str. 7–8.
275
Prav tam.
276
M. Vidovič, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 145.
277
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 39–40.
278
Prav tam.
279
Prav tam.
280
M. Štirn, Predavanje v sklopu usposabljanja »Brez nasilja nad vrstniki«, dne 25. 11. 2016.
281
M. Pušnik, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 39–40.
282
Nekoliko drugačne, bolj dinamične roditeljske sestanke za starše so izvedli v Osnovni šoli Bežigrad. Razredniki
posameznih razredov so starše naključno razdelili v skupine po 3–5, nato pa vsaki skupini razdelili delovne liste z
nekaterimi vprašanji iz ankete za učence (npr. kaj menite, koliko učencev je pritrdilno odgovorilo na vprašanje, če
se v šoli dobro počutijo; da imajo več kot enega prijatelja itd.). Odgovore so starši zapisali v odstotkih. Po
odrejenem času dela v skupinah, so razredniki vodje posameznih skupin pozvali k predstavitvi odgovorov,
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informacije o njenem soočanju z nasiljem preko predavanj, informacijskega materiala, obveščanja o
raznih šolskih aktivnostih in njihovega vključevanja vanje.283

4.5 NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA RAZLIČNIH NIVOJIH
Preventivne aktivnosti, ki zvišujejo čustveno inteligentnost, spodbujajo učenje veščin ravnanja pri
soočanju z nasiljem, sprejemanje aktivne vloge opazovalcev pri nasilju in drugo, je smiselno načrtovati
na nivoju šole, razreda in posameznih skupin, hkrati pa jih vključevati tudi v učne načrte posameznih
predmetov.284

4.5.1 Kurikulum
»Učenje ne poteka zunaj otrokovega čustvovanja. Čustvena pismenost je pomemben dejavnik tako v
učenju matematike kot branja.«285
Morda se zdi nenavadno, da bi bile v učni načrt posameznega predmeta, npr. matematike, vnesene tudi
čustvene vsebine in dejavnosti v zvezi s preprečevanjem nasilja, vendar je treba za vzpostavitev varnega
šolskega prostora tovrstne vsebine vnesti v šolski vsakdan, tudi v kurikulum. Tako otrokom pomagamo
dojeti povezave med področji akademskega znanja in življenjskimi izkušnjami ter dosežemo, da
določena tema pri njih zares »zaživi«.286 Svet postaja vse kompleksnejši, zato s takim pristopom otroke
naučimo združevati vse naučeno in to uporabiti v vsakdanjem življenju.287 Pri nekaterih šolskih
predmetih je vnašanje preventivnih dejavnosti in lekcij čustvene inteligentnosti lažje izvedljivo, saj so
že sami po sebi takšni, da stremijo k diskusiji, informiranju o (ne)nasilju, čustvih in drugih podobnih
temah. Vendar pa se lahko tudi pri tistih z drugačnim principom dela (npr. matematika in drugi
naravoslovni predmeti) krepijo spretnosti v medsebojnih odnosih, osebna motivacija in samozavest
otrok.288 Izkušnje iz prakse kažejo, da že majhne spremembe kurikuluma, ki ne zahtevajo veliko
dodatnega dela, bistveno prispevajo k večjemu zavedanju o nenasilju in pomembnosti čustvenosocialnih veščin.289

razredniki pa so jih sproti zapisovali v tabelo. Po končanih predstavitvah so razredniki starše seznanili z odgovori
učencev. Sledila je diskusija o skladnostih in razlikah med odgovori, pri čemer so razredniki starše usmerjali k
pojasnjevanju ugotovljenega.
Po koncu so se tako razredniki kot starši strinjali, da je imelo aktivno sodelovanje staršev na sestanku mnogo
prednosti. Starši so poročali o sproščenem vzdušju, enakovredni, pristni komunikaciji z razredniki, boljšemu
poznavanju šole, pridobitvi novih znanj in navezavi medsebojnih stikov. Razredniki pa so izpostavili predvsem
večjo bližino in dostopnost v komunikaciji s starši ter izrazitejši interes staršev za sodelovanje. (P. Droljc, v: M.
Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 148–150).
283
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 12.
284
Prav tam, str. 2 in 13.
285
K. Stone MCown, v: D. Goleman, 2006, Čustvena inteligenca, str. 404.
286
D. Goleman, 2006, Čustvena inteligenca, str. 404–405.
287
Prav tam.
288
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 13–14.
289
Prav tam.
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4.5.2 Dejavnosti na nivoju šole
Šole, ki se učinkovito spoprijemajo z nasiljem, v aktivnostih na ravni celotne šole o nasilju govorijo
neposredno, pogosteje pa se ga dotikajo posredno, in sicer z razvijanjem veščin za večjo čustveno
pismenost, razvojem prosocialnosti in sodelovanja ter drugih spretnosti za uspešnejše odzivanje na
nasilje.290 Pri izboru aktivnosti je pomembno, da so bolj sodelovalne in manj tekmovalne ter da so v čim
manjši meri zasnovane frontalno. V njih je pomembno spodbujati povezovanje in sodelovanje otrok iz
različnih razredov in šol ter vanje vključevati tudi starše in učitelje, smiselno pa jih je izvajati tudi onkraj
šolskih zidov, v naravi.291 Tovrstne aktivnosti, prilagojene potrebam in specifikam šole ter starosti
učencev, lahko šole izvajajo v okviru projektnih in kulturnih dni, ki so odlična priložnost za vključitev
lokalne skupnosti v šolski prostor.292 Nekateri od predlogov za aktivnosti sodelujočih v projektu
NasVIZ,293 so: branje literature, ogled gledališke predstave in filma na temo medvrstniškega nasilja ter
čustvene pismenosti, čemur sledi diskusija in poudarjanje naukov, ki jih daje posamezna zgodba. Za
mlajše učence se lahko organizirajo delavnice na temo prijateljstva, različnosti, čustev, za starejše
učence pa predavanja o zakonodaji na področju nasilja, spletnem nasilju ipd.
Za pridobivanje socialnih spretnosti izven šolskega in domačega okolja so odlični tabori in šole v
naravi.294 Pri manj formalnih oblikah druženja in dela učitelji bolje spoznajo osebnosti učencev, kar je
velikega pomena pri individualni obravnavi le-teh. Tako okolje spodbuja tudi raznovrstne interakcije in
tesnejšo povezanost med učitelji in učenci ter učenci med seboj.295
Sodelovanja, medsebojne pomoči in uspešnega reševanja konfliktov se otroci lahko učijo skozi razne
družabne igre, organizirano medvrstniško pomoč, delavnice za učenje strategij reševanja konfliktov in
nenazadnje z udeležbo na raznih humanitarnih akcijah. Pri tovrstnih akcijah ima šola priložnost k
sodelovanju povabiti tudi starše in lokalno skupnost.296

4.5.3 Dejavnosti na nivoju razreda
Razrednik je tisti, ki v prvi vrsti skrbi za dobro vzdušje in počutje učencev v razredu. Pozitivna razredna
klima je eden najboljših varovalnih dejavnikov v šoli in pomembno prispeva k uspešnemu
osebnostnemu in socialnemu razvoju otrok.297 Za dosego tega cilja mora razrednik načrtno podpirati
razvoj dobrih odnosov v razredu, spodbujati medsebojno pomoč in sodelovalno učenje, učencem
290

Prav tam, str. 21.
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
292
Prav tam.
293
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 22–27.
294
B. Silahić, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole, str. 118–120.
295
M. Muršič (Ur.), 2016, Preventivne dejavnosti, str. 98–99 in E. Kovač, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga šole,
str. 121.
296
Pogovor z mag. I. Klemenčič, z dne 25. 5. 2017.
297
M. Muršič in dr., 2016, Preventivne dejavnosti, str. 37–38 in N. Rok, L. Štoka, v: M. Pušnik in dr., 2003, Vloga
šole, str. 93.
291
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ponuditi možnost, da izrazijo svoje misli in čustva ter iskati načine, kako učence preko skupnih
dejavnosti čim bolj zbližati.298 Oblikovanje in razvijanje razredov, v katerih imajo učenci občutek
pripadnosti in povezanosti, je po Bečaju pomembno iz več razlogov. Najprej, kakovost odnosov in klime
v razredu vpliva na kakovost poučevanja in učenja. Nadalje, zgolj v oddelkih je mogoče razvijati
socialne kompetence, ki bodo ključne v njihovem nadaljnjem življenju, enako pa se v povezanem
šolskem oddelku pojavlja manj težav in konfliktov oziroma se ti rešujejo hitreje in učinkoviteje.299
Za to, da bo šolski oddelek za vse udeležene predstavljal varen in predvidljiv prostor, je treba v razredu
oblikovati temeljna razredna pravila. Ta pravila, ki se oblikujejo znotraj okvirov krovnih pravil cele
šole, morajo biti razumljiva, jasna in izvedljiva, sooblikovati pa jih mora razrednik skupaj z učenci.
Na tak način se učenci počutijo bolj odgovorne za njihovo upoštevanje. Pravila mora razrednik pojasniti
tudi staršem.300 301
Poleg vključitve učenja posameznih veščin za čustveno-socialni razvoj otrok v kurikulume posameznih
šolskih predmetov ima razrednik priložnost in, po mojem mnenju, tudi obveznost, vse te veščine še
intenzivneje spodbujati v okviru razrednih ur. Pri njihovem načrtovanju je nujno najprej narediti
posnetek stanja in temu primerno prilagoditi dejavnosti.302 Za ustvarjanje varnejšega šolskega okolja in
večjo občutljivost za nasilje je učence treba seznaniti z osnovami o medvrstniškem nasilju (kaj je
medvrstniško nasilje, kakšne posledice ima, po katerih znakih prepoznati posamezne udeležence
medvrstniškega nasilja, kako ločiti konflikt od nasilja, kaj narediti, če si priča nasilju itd.). Medtem ko
je pri starejših učencih ta tematika lahko predstavljena bolj frontalno, hkrati pa opremljena s konkretnimi
primeri, mlajši učenci tematiko spoznavajo s pomočjo lutk, branja zgodbic, poslušanja in petja pesmic
ali z igro vlog.303 Po tem, ko učenci spoznajo nasilje, je na vrsti organizacija razrednih ur na temo čustev,
čustvene pismenosti in nenasilne komunikacije, saj ta znanja dokazano prispevajo k varnejšemu
šolskemu prostoru ter učinkovitejši uporabi socialno-komunikacijskih veščin kasneje v življenju.304 V
sklopu razrednih ur se lahko za učence organizirajo tudi predavanja in delavnice s strani socialnih
delavcev, drugih učiteljev šole ali zunanjih izvajalcev. Vse morajo biti čim bolj dinamične in
interaktivne ter učencem omogočiti, da sami pridejo do določenih ugotovitev.305
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Učitelj lahko z učenci izvaja tudi celoletne ali kratkotrajnejše razredne projekte, pri katerih učenci
sodelujejo za dosego skupnega cilja. Starejši učenci se lahko lotijo pisanja razredne kronike, v katero
zapisujejo zanimive prigode iz razreda, mlajšim učencem pripovedujejo o svojih doživetjih iz šolskih
klopi, izdelajo pesniško zbirko ali zbirko zgodb, sodelujejo na raznih natečajih ipd. Mlajši učenci pa
lahko veščine medsebojnega sodelovanja, sprejemanja in strpnosti vadijo s sodelovanjem v projektih,
kot so organiziranje lastnega koncerta, sestava kuharske knjige idr.306
Preventivne dejavnosti ne smejo biti izvzete niti iz podaljšanega bivanja, saj tam mnogo otrok preživi
precejšen del časa. Pomembno je, da tudi učitelji, ki vodijo posamezno podaljšano bivanje, skupaj z
otroki oblikujejo pravila obnašanja ter načrtujejo razne aktivnosti, usmerjene v boljše odnose in
prijetnejše bivanje.307 308
Pri vseh aktivnostih, v sklopu posameznega učnega predmeta, v okviru razrednih ur, šol v naravi ali
podaljšanega bivanja, je treba biti pozoren na dinamiko v skupini in starost otrok ter nenehno preverjati
počutje v razredu, nato pa temu primerno oblikovati dejavnosti.309 Pri vseh dejavnostih je tehtno tudi,
da do ugotovitev oziroma znanj pridejo učenci sami, saj na tak način bolje usvojijo različne veščine,
poleg tega pa so na koncu bolj zadovoljni, se počutijo pomembne in so ponosni na svoje delo.310

4.5.4 Delo s prosocialnimi učenci
Ugodna šolska klima in kultura sta odvisni od stopnje razvitosti socialnih veščin učencev na šoli, zato
je pomembno, da šola načrtno odkriva učence z visoko razvitostjo tovrstnih veščin, tj. prosocialne
učence, ter aktivno dela z njimi, da lahko potem svoja znanja prenašajo na preostale vrstnike; tako skupaj
ustvarjajo varno in spodbudno okolje.311 Warden in Christie prosocialno vedenje opredeljujeta »kot tisto
vedenje, ko posameznik uporabi svoja lastna sredstva za doseganje pozitivnih rezultatov za nekoga
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drugega.«312 Tovrstno vedenje vključuje zlasti nudenje pomoči nekomu v stiski, skrb za druge,
pripravljenost deliti in vključevanje (npr. otrok v igro).313 V veliki meri so prosocialni učenci hkrati
nadarjeni učenci ali otroci s posebnimi potrebami, ni pa to nujno.314 Prosocialne veščine otrok se
običajno odkrije s psihološkimi testi, poročanjem učiteljev, staršev in otrok ter s samim opazovanjem.315
S skupino prosocialnih otrok je smiselno delati na dveh nivojih. Najprej se dela samo s skupino
prosocialnih otrok, za katero je priporočljivo, da je čimbolj starostno heterogena. Tako se spodbuja
medgeneracijsko povezovanje in ustvarjajo priložnosti za razvijanje socialnih veščin. Zanje se na tem
nivoju izvajajo dejavnosti in delavnice na temo čustvene inteligentnosti, treninga komunikacijskih in
socialnih veščin, strategij reševanja problemov, konfliktov idr. Ko prosocialni učenci usvojijo ta znanja,
jih zaposleni v šoli v drugi fazi načrtno pomešajo med vrstnike tako pri pouku in razrednih urah kot tudi
na taborih, dnevih aktivnosti in drugih dejavnostih šole. S formiranjem heterogenih skupin, sestavljenih
iz prosocialnih učencev in tistih, ki so žrtve ali povzročitelji nasilja ali pa manj socialno in čustveno
spretni, lahko dosežemo izrazito pozitivne rezultate. Prosocialni učenci namreč preostalim predstavljajo
odličen zgled ravnanja in vedenja, hkrati pa so lahko zanje steber podpore.316

4.5.5 Delo z učenci s posebnimi potrebami317
Učenci s posebnimi potrebami niso imuni na medvrstniško nasilje, celo dvakrat bolj verjetno je, da bodo
vpleteni vanj.318 Vanček ugotavlja, da lahko ti otroci zaradi svojih specifik in pogosto nesprejemljivega
vedenja v skupini nastopajo tako v vlogi povzročitelja kakor žrtve medvrstniškega nasilja. Ker so
običajno manj uspešni od svojih sošolcev, nimajo pomembnejšega mesta v razredu in se posledično
počutijo osamljene, nepriljubljene ter imajo slabo samopodobo. Njihove reakcije na težave in konflikte
so zaradi njihove nižje čustvene inteligentnosti pogosto neustrezne, kar dodatno prispeva k
viktimiziranosti. Lahko pa te pomanjkljivosti poskušajo prikriti z nasilnim vedenjem in z njim pregnati
občutke ponižanja, nemoči in ogroženosti.319

312

D. Warden in D. Christie, 2001, Spodbujanje socialnega vedenja, str. 27.
D. Warden in D. Christie, 2001, Spodbujanje socialnega vedenja, str. 28.
314
M. Muršič (Ur.), 2016, Preventivne dejavnosti, str. 102.
315
Prav tam, str. 103.
316
Prav tam, 103–104.
317
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/2011, 40/2012 – ZUJF,
90/2012) kot otroke s posebnimi potrebami opredeljuje otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne
otroke, gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno
bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami (2. člen). Ti otroci so lahko, glede na vrsto in stopnjo motnje, vključeni v
posebne vzgojno izobraževalne programe in institucije, ali pa obiskujejo redne osnovne šole. (N. Vanček, v: K.
Aničić in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 78–79.) Sama se v nalogi osredotočam na slednje.
318
D.L. Espelage in dr., Social-Emotional Learning Program to Reduce Bullying, Fighting and Victimization
Among Middle School Students With Disabilities, v: Remedial and Special Education, 36(5) (2015), str. 299.
319
N. Vanček, v: K. Aničić in dr., 2002, Nasilje – Nenasilje, str. 82–89.
313

47

Poleg ustrezne individualne obravnave teh otrok320 so učitelji in strokovni delavci dolžni poskrbeti, da
se primanjkljaji teh otrok v razredu čim manj opazijo ter si pridobijo ustrezno mesto med vrstniki.321 V
OŠ Simona Jenka Kranj so v okviru projekta NasVIZ posebno pozornost namenili predvsem
vključevanju učencev s posebnimi potrebami v vse aktivnosti z drugimi učenci, zlasti s prosocialnimi.
Zanje so organizirali dodatno učno pomoč ter jih učili socialnih veščin in spretnosti.322

4.6 OBRAVNAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Da bi bila preventiva pred medvrstniškim nasiljem čim uspešnejša, je zelo pomembno, da se vsak pojav
nasilja v šoli jasno in dosledno obravnava.323 Smiselno in razumljivo je, da vsaka šola oblikuje svojo
strategijo obravnave nasilnih dogodkov ter da se obravnava razlikuje od primera do primera, kljub temu
pa je mogoče postaviti nekatere splošne zakonitosti.324
Da bi na nasilje lahko reagirali, ga je treba najprej zaznati.325 Zaznavi sledi takojšnja intervencija, ki
vključuje promptno, vendar mirno prekinitev nasilja in zaščito žrtve nasilja na način, da se jo umakne
od povzročitelja.326 Delavec, ki je nasilje zaznal, ali drug strokovni delavec, se ločeno pogovori z žrtvijo
in povzročiteljem in ju nikakor ne sooča. Cilj pogovorov je pomiriti oba udeležena, nuditi čustveno
oporo, ni pa nujno že raziskovanje dogodka in svetovanje. O incidentu mora obvestiti razrednike
vpletenih, svetovalno službo, ravnatelja in starše ter o dogodku narediti zapis, ki ga posreduje svetovalni
službi.327 Sledi procesna intervencija, znotraj katere svetovalna služba skliče tim, sestavljen iz
svetovalnega delavca, razrednika in ravnatelja. Skupaj izdelajo načrt za delo z žrtvijo in povzročiteljem,
načrtujejo delo s starši ter z zunanjimi institucijami, če je to potrebno. Načrtujejo tudi določene
preventivne aktivnosti za razreda, ki ju obiskujeta žrtev in povzročitelj, ter za opazovalce.328
Intervencijsko delovanje mora biti torej usmerjeno v delo z žrtvami nasilja, z učenci, ki so nasilje
povzročili ter z opazovalci nastale nasilne situacije.329 Priporočljivo je, da svetovalni pogovor z žrtvijo
opravi svetovalni delavec. Razložiti ji mora, da je to, kar doživlja, nasilje, jo razbremeniti krivde,
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predvsem pa ji verjeti, da je res žrtev. Pustiti ji je treba tudi dovolj časa, da pove vse, kar želi, in ji
dovoliti izraziti svoja čustva, jo opolnomočiti in čustveno opismeniti ter iskati rešitve za nastalo
situacijo.330
Pogovoriti se je treba tudi s povzročiteljem nasilja in načrtovati delo z njim, saj bo zgolj tako lahko
spremenil svoje vedenje.331 Osebno se zavzemam za pristop k nasilju, ki temelji na čustvih (angl. The
Feelings Response). Tovrsten način namreč temelji na humanizaciji nasilne situacije. Povzročitelj
nasilja svojo žrtev običajno vidi kot manjvredno, celo ničvredno, zato se s tem pristopom poskuša
spremeniti povzročiteljevo vedenje in njegovo videnje žrtve. Z njo mora sočustvovati in razumeti, da
medvrstniško nasilje ni sprejemljivo.332 Ko povzročitelj to razume, prej prevzame posledice svojega
ravnanja, posledično pa tudi naložena sankcija bolje doseže svoj učinek.333
Sistem, ki temelji na čustvih, je za razliko od kaznovalnega, ki se osredotoča predvsem na spreminjanje
vedenja povzročiteljev nasilja, sistemski pristop. Njegov glavni namen je spremeniti dinamiko situacije,
dvigniti zavest vpletenih o nasilju, še posebej pa ozavestiti vrstnike opazovalce, da imajo vedno možnost
pomagati zaustaviti nasilje, ter jih podpreti pri prevzemanju odgovornosti zanj.334 Raziskave namreč
kažejo, da imajo vrstniki velikokrat večji potencial za uspešno spoprijemanje z medvrstniškim nasiljem
kot odrasli. Sistem torej deluje preventivno, saj žrtvam daje moč, da se z nasiljem spoprimejo oziroma
o njem vsaj lažje in hitreje poročajo.335

4.7 PRIMER DOBRE PRAKSE
Ob proučevanju in spoznavanju področja medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah in pristopih k
njegovemu preprečevanju oziroma vsaj zmanjševanju, sem želela, da bi lahko tudi »iz prve roke«
izvedela, kako poteka, predvsem pa, katere rezultate prinaša celosten pristop k preprečevanju
medvrstniškega nasilja v šoli. OŠ Simona Jenka Kranj336 je primer šole, ki se s problemom že nekaj let
zelo uspešno sooča. Šola je v partnerstvu z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,337
Vzgojnim zavodom Kranj,338 dnevnim centrom za družine in mladostnike Škrlovec, Društvom za
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nenasilno komunikacijo, European Wergeland centrom iz Osla in Mestno občino Kranj od februarja
2015 do avgusta 2016 sistematično razvijala in uspešno preizkušala celovit pristop k medvrstniškemu
nasilju v osnovni šoli, s poudarkom na socialno-emocionalnem učenju z namenom krepitve osebnih
varovalnih zmožnosti in varnega šolskega prostora (projekt NasVIZ). O poteku projekta, rezultatih, ki
jih je prinesel in še o marsičem sem se pogovarjala z mag. Ingrid Klemenčič339 in Emilom Karajićem.
Mag. Klemenčič mi je povedala, da je bila šola, ko je začela delati v njej, močno strukturirana in zelo
storilnostno naravnana. Izražanje čustev ni bilo preveč zaželeno, posledično so bili tako zaposleni kot
otroci precej zaprti. Šola je bila sicer na področju izobraževanja nadvse uspešna, problem pa se je
pojavljal na področju vzgoje. Sama, polna pričakovanj, znanja in zagona, je kmalu z izvajanjem delavnic
in aktivnim delom z učenci začela razbijati mite o čustvih ter sodelavce in otroke izobraževati o tej temi.
Ker se je krog enakomislečih hitro širil, so se stvari kmalu začele pomikati v pravo smer. S sistematičnim
delom na medvrstniškem nasilju so začeli leta 2010, z uveljavitvijo ZPND, še bolj pa v letih 2013 in
2014, ko sta se dva tima šole, drug za drugim, udeležila akademije »Human Rights in Action«,
organizirane s strani European Wergeland centra in Sveta Evrope. Zaposleni so domov prišli s
poglobljenim znanjem o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njim ter pridobljena znanja začeli
prenašati na preostale sodelavce. Ko se je pojavil razpis za sodelovanje v projektu NasVIZ, se jim je,
glede na vsa znanja in izvedene aktivnosti s tega področja, zdelo, kot da je bil pripravljen prav za njih.
Gospa Klemenčič, ki poudarja, da ji je predvsem kombinacija delovnega mesta dala možnost vplivati
na odločitve vodstva, je na Inštitutu skupaj z dr. Muršičem, dr. Filipčič in dr. Lešnik Mugnaioni sestavila
in zbrala prijavno dokumentacijo za pridobitev finančnih mehanizmov ter poiskala partnerje. Po
prizadevanjih je bila prijava visoko ocenjena in na koncu tudi izbrana.340
Na preventivi v šoli delajo na več načinov. Mag. Klemenčič poudarja pomen kurikuluma, na katerega v
šoli poskušajo čim bolj vplivati. V teku projekta so se učitelji zelo sistematično lotili priprave učnih
načrtov posameznih predmetov, da so lahko vanje vključili tudi teme, povezane z nasiljem. Pri
slovenščini in angleščini tako učenci obravnavajo književna dela na temo nasilja, se o njih pogovarjajo
in pišejo spise na to temo, pri zgodovini je npr. holokavst izhodišče za tovrstne debate, pri matematiki
utrjujejo snov s pomočjo medvrstniške pomoči, pri športni vzgoji pa poudarjajo »fair-play«, gradijo
samozavest, vztrajnost in odločnost, razvijajo spoštovanje pravil, odgovornost in uvidevnost do drugih.
Sogovornica je prepričana, da mnoge učne vsebine dopuščajo možnost vnosa tovrstnih tem, vendar pa
poudarja, da je predpogoj za njihovo vključitev, da učitelji razumejo, kaj je nasilje, in ozavestijo, da je
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Mag. Ingrid Klemenčič je po poklicu socialna in specialna pedagoginja, ki na šoli že 12 let dela kot svetovalna
delavka, zadnja leta pa tudi kot pomočnica ravnatelja.
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Projekt NasVIZ so izvedli v eni od podružnic šole – podružnici Center, ter v štirih razredih predmetne stopnje
v matični šoli, saj bi bilo, kot poudarja gospa Klemenčič, prav z vsemi učenci na šoli, ki jih je prek 1200, vse
skupaj neobvladljivo. Cca. 400 učencev je bilo torej vključenih v strogo jedro projekta (tj. z vsemi fazami), so pa
sicer vsi učenci šole sodelovali pri dnevih dejavnosti in drugih aktivnostih v sklopu šole in razreda.
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vključevanje teh tematik ter nenehno čustveno opismenjevanje, tudi znotraj pouka, pomemben del
preventive.
Za uspešno preventivo se ji zdi bistveno tudi, da se posamezne pereče tematike obravnavajo pri
razrednih urah.341 V sklopu teh obravnavajo tematike, povezane z nasiljem in čustvi, predvsem
posredno, preko igre vlog, uporabe lutke pri mlajših učencih, pogovorov po skupinah, ki vedno potekajo
v krogu in ne frontalno, in s katerimi se učijo tudi komunikacije in sodelovanja itd. Sogovornici se zdi
koristna tudi uporaba raznih filmov, saj gre za medij, ki je otrokom blizu. Veliko poskušajo delati tudi
humanitarno. Tako npr. zbirajo zamaške, v božičnem času hrano, ki jo z vednostjo učencev podarijo
varnim hišam in materinskim domovom, ob koncu šolskega leta vedno zbirajo šolske potrebščine itd.
Gospa Klemenčič je povedala za primer, ko so za učenca na vozičku učenci celo sami dali pobudo za
organiziranje akcije zbiranja papirja, s čimer so mu pomagali plačati nujno potrebno terapijo. Ena izmed
pozitivnih posledic je tudi, da učenci lepo sprejemajo otroke iz deprivilegiranih okolij,342 pri čemer do
izraza pridejo empatičnost, odprtost in strpnost. Na šoli se trudijo otrokom spet vzbuditi temeljne
vrednote.
Med projektom so dobili tudi precej pripomočkov, na katere, kot opaža, otroci zelo pazijo. Naredili so
»mirno sobo«, ki je namenjena sproščanju, pogovorom učencev, razmišljanju ipd., žogice za
premagovanje stresa, semafor čustev, ki kroži med razredi, razne aplikacije, na eni od podružnic pa so
po hodnikih naredili grafite z močnimi sporočili.
Sogovornika se strinjata, da je izpeljan projekt, ne le otrokom, ki se znajo sedaj bolj postaviti zase, bolj
zaupajo odraslim, jih prosijo za pomoč ter upoštevajo njihove nasvete, temveč tudi kolektivu prinesel
zelo veliko. Zaposleni so skozi projekt spoznali, kako neprecenljivo vrednost imajo na novo stkane vezi
s strokovnjaki z različnih področij, saj, ko se jim porodi kakšno vprašanje in ko se soočajo s problemom,
točno vedo, na koga se lahko obrnejo za pomoč. Karajić, šolski psiholog, je poudaril, da je projekt za
strokovne delavce šole pomenil nekakšen »team-building«, saj so se med seboj zelo povezali ter spletli
odnose, polne zaupanja in iskrenosti. Zaposleni na šoli so pridobili veliko novih znanj in kompetenc s
področja čustev, te pa uspešno prenašajo na otroke. Zavedajo se, da kakršno koli nasilje šteje in vpliva
na šolo, zato se je z njim treba aktivno ukvarjati, pri tem pa znajo vsako situacijo pogledati z več zornih
kotov.343 Razumejo tudi, da otrok ne more dosegati šolskih uspehov, če ni čustveno stabilen in se ne
341

Posebnost šole so enourne razredne ure, saj sicer, skladno z zakonodajo, te obsegajo le pol ure tedensko. Za
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otrok.
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Pred kratkim se je v Kranju odprl nov materinski dom in na šolo so že dobili veliko prošenj, da bi otroci iz
doma in varne hiše obiskovali njihovo šolo.
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globlji, kot se zdi.
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počuti varnega. Dovolj dobro pa tudi že razmejujejo nasilje od konflikta in temu primerno postopajo
(npr. v primeru nasilja žrtve in povzročitelja neposredno po dogodku ne soočajo in s tem preprečijo
ponovno viktimizacijo). Za uspešnost projekta se gospe Klemenčič zdi bistveno, da so s problematiko
najprej seznanili celoten kolektiv, iz katerega se je nato oblikoval ožji tim, ki je vodil in nadziral
zastavljeni projekt. V nasprotnem primeru bi ta skupina imela velike težave pri vpeljavi novega sistema
v že utečen šolski sistem, kar bi posledično pomenilo manjši vpliv in učinke programa na problematiko.
Zanimanje in podporo projektu so izkazali tudi starši. Že predstavitvenega predavanja, ki ga je vodila
mag. Klemenčič s sodelavci projekta, se je udeležilo preko sto staršev, kar je bil izjemen odziv. V času
projekta so starši in šola vzpostavili dobro medsebojno komunikacijo in postali zavezniki. Šola je
dosegla, da starši v veliki večini razumejo, da tam, kjer se jim daje prostor, lahko sodelujejo, na določene
stvari pa nimajo vpliva oziroma se vanje nimajo pravice vmešavati.
Po zaključenem projektu na šoli še naprej aktivno delajo tako na preventivi kot intervenciji. Ohranjati
poskušajo vse dejavnosti s preventivno noto, izvajajo tabore za nadarjene, redno obiskujejo kolektiv in
učence iz III. Osnovne škole Čakovec, komunicirajo z učenci in sodelavci o tem, kaj bi še bilo mogoče
narediti za uspešno preventivo, poudarjajo sodelovanje pred tekmovanjem ipd. Čustvene stiske so v šoli
prepoznane, priznane in dovoljene kot del življenja posameznika. Oba sogovornika pa se strinjata, da se
po projektu čuti finančno breme. Dokler je bila šola vključena v projekt, jim je bilo namreč na voljo
marsikaj, sedaj pa morajo za vse te dejavnosti iskati razne finančne vire, kar ni vedno lahko. Poudarjata,
da je na njihovi šoli veliko aktivnosti izvedenih predvsem zato, ker je v kolektivu ogromno
posameznikov, ki so za ustvarjanje pozitivnih sprememb pripravljeni delati tudi izven delovnega časa
in brez plačila. Projekt je oblikoval dober, zagnan in podobno misleč tim, v čemer je jasno vidna
pozitivna sprememba kulture in klime na šoli.
Gospa Klemenčič in gospod Karajić sta vesela, da so v času projekta stkali polno vezi. Poudarjata
namreč, da je najpomembnejši cilj in dejavnik uspešne preventive prav mreženje (med zaposlenimi, med
otroki, med zaposlenimi in otroki, med zaposlenimi in starši, z lokalno skupnostjo, drugimi šolami itd.),
saj ima tako posameznik velik nabor oseb, ki jim lahko zaupa, s katerimi se druži in (ob katerih/zaradi
katerih) se počuti varnega.
Ko sem povprašala po ciljih za prihodnost, je gospa Klemenčič povedala, da v načrtu za prihajajoče
šolsko leto, poleg vključevanja tematik nasilja in čustvenega opismenjevanja v raznovrstne dejavnosti,
vidi predvsem odkrivanje in načrtno delo s prosocialnimi učenci. Želi si, da bi zelo sistematično začeli
delati s šestošolci in temu posvetili celotno šolo v naravi v Marindolu ter izvedli tabor med vikendom,
namenjen učenju socialnih veščin. Oba sogovornika namreč v tej skupini učencev vidita ogromen
potencial in njihovo izjemno moč v razredu. Karajić to ponazori na primeru razreda z velikim številom
prosocialnih otrok, ki so, s pravim vodstvom razrednika, v razred dobro vključili deklico s čustveno
vedenjskimi težavami in pomanjkljivimi socialnimi veščinami. Sicer pa si sogovornika želita, da bi čim
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bolj vzdrževali stanje, ki so ga dosegli tekom projekta. Zaenkrat si ne želita začeti novega projekta, saj
menita, da se je najprej treba čim več naučiti iz tega. Prizadevata si še bolj vključiti starše, čim več delati
na preventivi, predvsem z vnosom še več socialnih veščin v šolo, neformalnih druženj, obnovitvijo
določenih znanj itd.
Sogovornika sta soglasna, da nasilja na njihovi šoli ni manj, se pa z njim ukvarjajo bolj intenzivno kot
pred leti. Strinjata se, da se počasi pomikajo v pravo smer, da pa se vsi zavedajo, da gre za dolgotrajen
proces, ki zahteva veliko potrpljenja. Poleg tega prihajajo vedno znova tudi nove generacije, nove
situacije, mediji, tako da je treba stanje vseskozi prilagajati.
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5. ZAKLJUČEK
Treba se je zavedati, da je nasilje nekaj, kar je in vedno bo, je pa bistveno, da ga prepoznamo in se z
njim aktivno spopadamo. Da bo njegovo omejevanje uspešno, je treba najprej razumeti, zakaj nastaja.
Ne moremo sicer pričakovati, da bo napredek viden čez noč, saj je spreminjanje kulture dolgotrajen
proces, je pa že najmanjša sprememba v smeri nenasilne kulture izjemno pomembna.
Marsikatera šola v Sloveniji se je že lotila izvajanja preventivnega programa v zvezi z nasiljem v šoli,
pa ta ni prinesel želenih rezultatov. Vzroki za neuspeh so številni. Nekatere šole si dejstvo, da imajo
problem nasilja, priznavajo le »na papirju«, ne pa zares. Poleg tega v praksi pogosto manjka evalvacija
izvedenega programa in rezultatov, ki jih je ta prinesel.344 Ta je zelo pomembna, saj prav z vrednotenjem
lahko ugotovimo, kaj smo delali dobro, kaj je treba spremeniti, čemu je treba dati večji poudarek in to
vplesti v nadaljnje usmerjeno delo. Problem je tudi, če šole usmerjajo svojo pozornost zgolj v eno vrsto
nasilja, najpogosteje v medvrstniško, in tako pozabljajo na nujnost sistemskega in celovitega pristopa.
Kljub temu da se v nalogi v večini posvečam medvrstniškemu nasilju, močno poudarjam, da je varen
šolski prostor mogoče doseči le, če obravnavamo vse vrste nasilja, ki vplivajo na šolsko klimo, počutje
vseh v šoli ter na kakovost procesov vzgoje in izobraževanja.345 Mednje spada tudi nasilje v družini. Žal
še vedno kar nekaj ljudi meni, da šola pri tem nima nobene vloge, a temu še zdaleč ni tako. Ne samo da
iz tovrstnega nasilja izvirajo otrokova negativna samopodoba, neustrezno vedenje, pomanjkanje
socialnih veščin idr., temveč je tem otrokom šola morebiti edini prostor varnosti in topline, ki ga
imajo.346
Kar opažam, je tudi premajhen poudarek na spletnem nasilju. Menim, da zaenkrat ta oblika nasilja še ni
dovolj upoštevana. Literature o tem ni veliko, v zakonodaji in dokumentih šole pa konkretnih določb o
tej obliki nasilja, razen prepovedi ali omejene uporabe mobilnega telefona med poukom, prav tako ni.
Gre za problematiko, ki postaja vedno bolj aktualna in s katero se je treba bolj ukvarjati, saj žrtvam
nasilja navadno prinaša še hujše posledice kot tradicionalne oblike medvrstniškega nasilja.347 Njene
specifike zahtevajo drugačne pristope za spopadanje z njo in za uspešno preventivo. Pri tej novi in
napredni obliki nasilja se zdi ključno, da odrasli skupaj z otroki v čim večji meri sledimo toku časa in
napredka, saj bomo lahko le če bomo razumeli, s čim se naši otroci ukvarjajo, tovrstno nasilje lažje
obvladovali in omejevali.
Najpomembnejši cilji vsake šole za varnejši šolski prostor morajo biti sprememba kulture šole z
zavzetjem ničelne tolerance do kakršne koli oblike in vrste nasilja, stalno ozaveščanje in izobraževanje
zaposlenih na šoli, posodobitev temeljnih dokumentov šole, razvijanje medsebojnih odnosov med
učitelji, učenci in starši ter razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc vseh udeleženih. Prav tako
344
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morajo pri preventivnih dejavnostih sodelovati vsi ključni subjekti - šola, učenci, njihovi starši in
nenazadnje tudi lokalne skupnosti – saj se zlahka zgodi, da vsaj eden izmed njih preprosto »izpade iz
igre«.
V praksi se je kot najučinkovitejše izkazalo usmerjeno izvajanje aktivnosti, ki se problematike nasilja
lotevajo posredno, preko razvoja prosocialnih veščin, spodbujanja učenja asertivnega vedenja in
empatije, učenja veščin ravnanja pri soočanju z nasiljem in učenja strategij uspešnega reševanja
konfliktov. Bistveno je, da se te izvajajo na več nivojih, da se vključi vse vpletene ter da se tvori čim
bolj heterogene skupine učencev. Mag. Klemenčič in Karajić iz OŠ Simona Jenka Kranj pri preventivi
posebej poudarjata vlogo prosocialnih učencev, saj se je pokazalo, da so zaradi velikega vpliva na
povezovanje razreda pomemben varovalni dejavnik. Poleg tega je za uspešno preventivno delo v šoli
pomembno ozaveščati skupino opazovalcev. Bistveno je, da ojačujemo njihovo empatičnost in občutek
odgovornosti ter socialno učinkovitost, z razvijanjem strategij za posredovanje v nasilnih dogodkih, ter
jim pokažemo, da se odrasli na takšne situacije odzovemo.348
Eden ključnih konceptov v zvezi z odzivanjem na nasilje je, po mojem mnenju, čustvena inteligentnost.
Menim namreč, da njena vpeljava v šolski sistem predstavlja pomemben korak v smeri omejevanja
nasilja in poznejše kriminalitete. Zavedam se, da je naučene vzorce težko spreminjati, a čustveno
inteligentnost, z veliko vaje in vloženega truda, lahko razvijamo in izboljšujemo v katerem koli obdobju
svojega življenja. Šola lahko to izvaja z različnimi dejavnostmi, delavnicami in nenazadnje zlasti z
vključevanjem obravnavanja čustvene dinamike v vsakodnevno delo v razredu.349 Kot pravi Schilling:
»Čustva so del vsega, kar otroci počno, in lahko so tudi del vsega, kar se učijo.«350
Tisto, na kar je treba šole še posebej opozoriti, je, da se morajo zavedati, da so kot vzgojno-izobraževalne
ustanove, poleg skrbi za učenje in akademske dosežke otrok, dolžne skrbeti tudi in predvsem za njihovo
dobro počutje, jih vzgojiti v dobre, ljubeče in skrbne posameznike.351
Naj zaključim z mislijo Karline Strehar: »Odpravljanje nasilja ni enkratno in hitro, je proces, ki po
dolgi poti in velikem trudu prinese uspehe.« 352
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