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Predgovor
Mednarodna konferenca STOP NASILJU
»Preventivni programi proti nasilju v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah«
Spodbudno je dejstvo, da v naši druţbi narašĉa stopnja netolerantnosti do nasilja, o ĉemer
priĉa tudi številĉen odziv udeleţencev na naši konferenci Stop nasilju in vsi priĉujoĉi ĉlanki.
Ĉe ţelimo nasilje iz naše druţbe izkoreniniti, ga moramo najprej zaznati in prepoznati, kar ni
zmeraj lahka naloga, saj se nasilje lahko odvija na najbolj subtilnih nivojih medĉloveških
interakcij.
Mlade generacije so ustvarjalci druţbe prihodnosti, zato je vzgoja za nenasilje v vzgojnoizobraţevalnih ustanovah kljuĉnega pomena za oblikovanje miroljubnega sveta prihodnosti. V
upanju, da bo naša konferenca Stop nasilju pripomogla k boljšemu prepoznavanju in
zmanjševanju nasilja, vas vabimo k branju zbornika. V njem je zbranih sto šestinštirideset
prispevkov slovenskih avtorjev, ki obravnavajo nasilje v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah z
razliĉnih zornih kotov ter predstavljajo mnoge izvirne in uĉinkovite rešitve, kako ga
zmanjševati ali prepreĉiti. V njem najdete tudi prispevka tujih avtorjev o praksah
prepreĉevanja nasilja v drugih drţavah (Anglija in Bolgarija).
V ţelji, da bi zbornik pripomogel k ustvarjanju druţbe, v kateri za nasilje ne bo veĉ
prostora, ter druţbe, ki bo zmogla in znala reševati konflikte na miren naĉin, tistim, ki so
zaradi neznanja in drugih ţivljenjskih situacij posegli po nasilnem vedenju, pa pomagala najti
pot h konstruktivnemu in miroljubnemu vedenju, vam ţelimo prijetno branje.

Programski in organizacijski odbor
Mednarodne konference STOP NASILJU

1

Building Resilience in the school community. Promoting Resilience at
School
prof.Nelli Petrova
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Social Activities and Practice Institute

The study will present a qualitative analysis of the implementation of the resilience
approach in the school. Creating professional communities/groups of experts is aimed at
stimulating the professional development of its members through the experience gained in a
small group. The idea is the understanding and the assessment of the resilience approach to be
supported and to create specific methods for its implementation in relation to the professional
role or the specific place.
On first place for such communities it‟s important:
 to rationalize what the participants have learned during the training;
 to integrate the new experience in the professional and life experience of the
participants in the training;
 to develop and deepen the knowledge;
 to discuss, offer and plan activities for applying the learned material in practice.
The effect of the groups can be seen in the mutual training through common experiences,
in an atmosphere where the individual participant learns how to work with his peers in a way
that encourages personal responsibility and increases the reciprocity. The support is more of
an effect out of a well structured and well led dynamic group process, creating conditions and
respecting a maximum participation of members of the group, the confidence between them
and the atmosphere of accepting, empathy, tolerance and mutual respect.

Methodology
The study is conducted among teachers, psychologists and pedagogical counselors
participated in the intervision and supervision groups, as well as in the resilience training
conducted within the project.
The purpose of the study is to outline the main characteristics of an intervention group in
the school community by examining two main criteria:
 group characteristics and group dynamics of the intervention communities;
 Resilience support as an approach to conceptualizing teamwork.
The methodology includes quality methods - interview, focus group and content analysis.

2

An Introduction to Restorative Approaches in Schools
Belinda Hopkins, Transfroming Conflicts

Introduction
Restorative Approaches offer a new way to think about how people relate to one another
in a school community. They provide everyone, adults and young people, with a replicable
and consistent framework within which to build, maintain and, when things go wrong, repair
relationships. By advocating that everyone is held accountable for the impact of their words
and actions on others, there is a felt sense of justice and fairness amongst staff, pupils and
families.
Restorative Approaches offer a range of practices that adults can use between themselves
for minimising conflicts and misunderstandings, and can also model in their daily
interractions with young people, thereby teaching them how to be effective citizens, future
parents and leaders in their own lives. These practices include many pro-active initiatives that
help to build communities of mutual respect and care in staffrooms and classrooms. They help
to develop self-regulation and an inner moral compass in young people by expecting them to
take responsibility for their behaviour and to put things right when they get things wrong.

Setting the scene
In the early 2000‟s the use of Restorative Justice as a way of addressing youth crime
began to attract the interest of some educationalists. Early training for schools focussed on
how to facilitate „restorative conferencing‟, a formal meeting framework that gives everyone
affected by an incident the chance to talk about what had happened and find ways forward
together. Initial interest in schools in this process was motivated by a desire by youth justice
professionals and the police to reduce the use of exclusion. This interest was motivated by
research showing the high correlation between youth street crime and youngsters out of
school. The process was found to address the needs of those responsible for causing harm as
well as those harmed and proved effective not only in reducing the use of exclusion, but also
reducing the kinds of behaviours that had led to exclusion.

Practice developed as educationalists realised the potential of the restorative approach for
less serious, day-to-day issues, for classroom management and for addressing conflicts
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between staff and with parents. In recent years the values, principles and skills of Restorative
Justice have been recognised as having a transformative potential when adopted proactively
as well. Staff using restorative responses recognised that the skills they were using, and the
skills needed to engage most effectively in restorative meetings, were life skills that all young
people would benefit from learning, even before things went wrong. Nowadays the phrase
„Restorative Practice or Restorative Approaches‟ tends to be used in schools in preference to
„Restorative Justice‟ and relates to a school-wide philosophy about how to build, maintain and
repair relationships and how to foster a sense of social responsibility and shared
accountability.
The schools that have had most success in the implementation of a restorative approach
are those that have seen it as part of an ongoing plan to develop relationship skills, emotional
literacy, health and wellbeing, leadership opportunities for all sections of the school
community including young people, participatory and collaborative teaching and learning and
peer support. By seeking to build cohesive, compassionate communities in school, restorative
approaches also address community cohesion in practical and pragmatic ways.

There are many challenges in implementing a whole-school approach since the
restorative way challenges deeply-held notions about power and control and the urge to make
someone suffer when they have „misbehaved‟. When harm has been caused people needA chance to tell their side of the story and feel heard
To understand better how the situation happened
To understand how it can be avoided another time
To feel understood by the others involved
To find a way to move on and feel better about themselves
If conflicts and challenges are dealt with in a way that get these needs met then those
involved can repair the damage done to their connections with the others involved, or even
build connections where there were none previously. They feel fairly treated and respected,
since they have been trusted to find solutions for themselves and put things right in their own
way. Because they have been listened to, people in conflict are more ready to listen to others‟
perspectives and emotional responses, and so empathy is developed. This can change the
choices made in future situations, as mutual respect and consideration develop.
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Punitive responses, on the other hand –
Cause resentment rather than reflection
Are rarely considered fair
Do not repair relationships between those in conflict and indeed can make them worse
Leave those labelled as wrongdoers feeling bad about themselves, leading to further
alienation
Can often leave the adults expected to act punitively feeling uncomfortable and frustrated
– and wishing there was an alternative
Scotland has lead the way by initially seeking to implement restorative practice across all
Scottish schools – an initiative supported by the Scottish government (the evaluation can be
found on http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/08/24093135/0)
Some local authorities are further ahead than others although most local authorities across
England and an increasing number in Wales have at least one restorative school initiative.
There is increasing interest amongst local and unitary authorities to establish a restorative
ethos across all children‟s and family services, so that multi-agency working becomes easier
and there is consistency of practice between support services, education, health services,
youth justice and criminal justice services.

Welsh Case Study
Monmouthshire Comprehensive School
Between Ofsted inspection of 2004 and that of 2010, during which time restorative
approaches have impacted on relationship management and on teaching and learning, the
following outcomes have been recorded:





The number of students receiving a fixed-term exclusion has dropped by 84%
Number of days lost to exclusion has dropped from 160.5 to 52.5
A sustainable reduction in the need for exclusion
Anti-Social Behaviour figures in past 3 years dropped by 48% in part attributable to
climate and ethos that restorative approaches has created in the school
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 Referrals to the local Youth Offending service at an all-time low (only been a single
one from the school)
 Attendance figures at highest level ever 93.7%
 Significant increase in Level 2 threshold attainment and a steady improvement in level
2 English and Maths.
 All students at school have left with a qualification, vast majority with 5 Level 2
qualifications or more.
 Referrals to progress leaders for incidents of relationship breakdown have dropped by
78% in last 4 years
 Staff illness with a stress related tag have dropped by 72% over same time period
This data is even more impressive now , in 2014.
To hear more about Monmouth Comprehensive school click on this link to a film on our
website:
http://www.transformingconflict.org/content/monmouth-comprehensive-schoolrestorative-approaches-and-transforming-conflict-0
For a primary school example do have a look at the film we have made with Childshill
School in Barnet. Maybe also give them a ring and go and see what they are up to there.
http://www.transformingconflict.org/content/childshill-school
We are very proud that both these schools* have been awarded the prestigious
Restorative services Quality Mark (RSQM) by the Restorative Justice Council – so far the
only schools in the UK to have achieved the award. We have been supporting both schools for
several years, providing all the training and on-going support.
*Monmouth is having their final inspection July 2nd but anticipate the award being
ratified then.

Restorative approaches as a way to both prevent and respond to bullying
In a recent report on bullying1 OFSTED notes mentions restorative approaches as one of
the most successful strategies, as does a recent report by the Department for Education.
OFSTED noted the following list of important factors that need to be considered when
addressing bullying, all of which have been identified by researchers as outcomes in schools
that have implemented a whole-school restorative approach.
 A positive ethos around the school
 A sense of safety and an atmosphere of mutual respect, care, compassion and dignity
around the school
 A systematic and consistent approach to behavioural concerns , including bullying
 Staff modelling pro-social behaviour
 Enhanced support and intervention strategies for classroom teachers that will impact
positively not only on pupils‟ achievement, but also on their spiritual, moral, social
and cultural development.
 A positive climate for learning in which pupils are interested and engaged

1

OFSTED (2013) The framework for school inspection April, No. 120100
F. Thompson and P.K. Smith (2011) The Use and Effectiveness of Anti-Bullying Strategies in Schools Research
Report DFE-RR098 Goldsmiths, University of London
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 A wide range of teaching strategies in relation to pro-social ,productive and active
learning behaviours, together with the support and intervention that matches individual
needs.
 Young people‟s behaviour towards, and respect for, other young people and adults
 Improved attendance and punctuality at school and in lessons
In summary a restorative approach offers the ideal answer to the issues many schools face
today – giving a framework to deal with the day-to-day challenges that inevitably occur in a
diverse community of individuals, not all of whom have chosen to be there and many of
whom have untold challenges in their lives beyond the school gates.

References
Restorative Classroom Practice; Restorative approaches in your day-to-day work;
Transforming Conflicts Publications, 2017
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Tudi pravljica nam je lahko v pomoč
Fairy Tale can help us
Vesna Savnik, dipl. vzgojiteljica, OŠ Starše, Vrtec Najdihojca Starše

Povzetek
Ĉlanek obravnava nasilje v predšolskem obdobju kot nesprejemljivo obliko vedenja.
Navaja morebitne vzroke za nastanek nasilnega vedenja. Ĉlanek omenja druţino, kot osnovo
za oblikovanje otrokove osebnosti in pa vrtec kot pomoĉ in podporo staršem pri vzgoji.
Seveda, pa ĉlanek ponudi rešitve, ki jih lahko ponudimo otrokom, da prenehajo z neustreznim
vedenjem. Izpostavi pravljico in njihovo moĉ. Na koncu je naveden še primer iz prakse.
Kljuĉne besede: nasilje, pravljica, predšolsko obdobje
Abstract
The article is talking about violence which is an unacceptable form of behaviour in the
preschool period. In the article is listed also about the probable causes for emergence of
violent behaviour. Furthermore it talks about family, as the basis or foundation for childs
personality formation and kindergarten as form of help and support for the parents. But not
only that the article also suggests and offers solutions which we can implement in our
parenting and raising a child to stop their inappropriate behaviour. It also focuses on the
power of a fairy tale. At the end article also includes a case study.
Keywords: violence, fairytales, the preschool period
Ime in priimek lektorja: Aleksandra Mirkanoviĉ, mag. prof. slovenskega jezika in
anglešĉine

1

Uvod

Za vse, ki na kakršen koli naĉin delamo ali smo povezani z otroci, je izrednega pomena,
da nasilje pri ali nad otroci prepoznamo, in se nanj primerno odzovemo. Pomembno je, da
poznamo razvoj in razvojne stopnje otrok, ki se s starostjo spreminjajo. Iz izkušenj, ki sem jih
pridobila kot vzgojiteljica vem, da je agresivnost lahko pojav, ki odraţa otrokovo stisko. Ta
je lahko posledica sprememb v druţini (rojstvo otroka, loĉitev, prihod novega partnerja)ali ne
sprejemanje situacije v kateri se je otrok znašel. Moţen vzrok za nasilno vedenje je zagotovo
tudi vpliv medijev. Otroci povedo, da ţe zjutraj gledajo televizijo in igrajo raĉunalniške
igrice. Prepriĉana sem, da je marsikatera vsebina, ki so ji otroci izpostavljeni negativna in
nasilna.

2

Oblike vedenja

Pozorni pa moramo biti na oblike vedenja, ki odstopajo od obiĉajnih in so za
okolico(druge otroke) moteĉi. Takšne oblike vedenja so:

8

 Povzroĉanje telesnih boleĉin sebi in drugim otrokom(praskanje, grizenje, brcanje,
tepeţ)
 Uniĉevanje materiala in opreme,
 Zavraĉanje navodil in usmerjanja,
 Napadi nekontroliranega besa,
 Kratkotrajna pozornost. (Kristanĉiĉ, 2002).
Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti ima zagotovo druţina. Ker pa
je danes veliko število otrok vkljuĉenih v vrtce, ne gre zanemariti vplivov, ki jih s seboj le-ta
prinaša. Starši lahko otroka nauĉijo, kako naj se ubrani nasilnemu vedenju sovrstnika. Nikoli
mu ne smemo svetovati, naj udarec vrne z udarcem, saj bo otrok, ki ni vajen nasilja, je telesno
šibak in nesamozavesten, še bolj klonil v konfliktni situaciji. Prav tako je zelo pomemben
nasvet, da se otrok v primeru kakršnega koli nasilja takoj obrne na odraslega, bodisi
vzgojitelja bodisi starše. Prav tako je zelo pomembno, da pogledamo obe strani, tako
povzroĉitelja kot ţrtev in pravilno ukrepamo takoj.
Kadar se otroci v vrtcu nasilno vedejo, kot sem ţe omenila, ne gre vedno za nesramnost
ali hudobijo otroka. Veĉkrat opaţam, da otrok še sam ne ve zakaj se tako obnaša. Ostali otroci
se takšnega otroka zaĉnejo izogibati in se z njim ne ţelijo igrati in z njim sodelovati. To pa
lahko privede do vedno veĉjih teţav ali, kot radi reĉemo, zaĉaranega kroga. Zato je
pomembno, da se na otrokovo nasilno obnašanje ne odzovemo pretirano ali celo nasilno. To
otroka prestraši in lahko njegovo obnašanje še okrepi. Vedno se moramo zavedati, da grajamo
otrokovo dejanje, ne pa njegove osebnosti.
Ob enem, pa se kot vzgojiteljica zavedam, da je agresivnost del otrokovega razvoja
Lahko trdim, da je tudi del našega vsakodnevnega ţivljenja v vrtcu. Ĉe bi priĉakovala, da
bodo ved vsi otroci vedno samo prijazni in da bodo vedno upoštevali pravila, bi lahko ostala
venomer nezadovoljna in razoĉarana. Te vrste popolnosti v vrtcu ni. Dnevno je prisotna
glasnost, nesodelovanja, vleĉenje ali kreganje zaradi igraĉ, ţelja po neĉem, kar je trenutno
neizvedljivo… Vedno bodo med vrstniki v neki skupini nastajala trenja. Prav iz teh trenj se
otrok tudi veliko nauĉi. Ĉe reakcije niso pretirane in trajajo krajši ĉas, vemo, da so namenjene
dragocenemu uĉenju za ţivljenje. Otroci se v interakciji z drugimi otroci nauĉijo deliti, se
postaviti zase, upoštevati ţelje drugih, se prilagajati, pa tudi vztrajati.
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Rešitve, ki jih lahko ponudimo otroku

Pri eno- in dve letnikih v vrtcih je pogosto, da svoje nezadovoljstvo ali jezo izraţajo z
ugrizi in šĉipanjem. Pri njih je pomembna preusmeritev pozornosti in dober vzgled staršev in
vzgojiteljev. Nespametno je, da starši nazaj udarijo otroka samo po roki ali prstih, da mu tako
pokaţejo, kako jih boli. Spustiti se morajo na kolena, k otroku, in mu povedati, da se to ne
poĉne. Ĉe pa otrok še vztraja pa pozornost preusmerimo.
Prav tako se otroci zelo radi kregajo za igraĉe in si jih pulijo iz rok, pri tem pa pride tudi
do udarcev. Pomembno je, da vzgojitelj oceni situacijo in uporabi sporoĉilo ti: ''Ĉe boš spet
udaril, boš moral v drug kotiĉek in se tam sam igrati. Predlagam ti, da mu drugiĉ poveš, da ti
ni všeĉ, ko ti vleĉe igraĉe iz rok.''
Zelo uĉinkovito je tudi hladno/vroĉe sporoĉilo, ki ga je vzgojiteljica uporabila v
naslednjem primeru. Miha zelo rad barva z vodenimi barvicami, toda nekega dne, ko so
ustvarjali, je raje z vodo škropil druge otroke. V trenutku je zaslišal kritiko: ''Miha, danes pa
motiš ustvarjanje, ĉeprav po navadi lepo sodeluješ.''(www.bibaleze.si).
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Rešitev, da do nasilja sploh ne pride pa sama vidim v knjigah, zgodbah in pravljicah. Te
nam s svojimi motivi, junaki s katerimi se otrok lahko poistoveti ponudijo marsikatero rešitev,
ki jo otrok lahko sprejme in ponotranji.
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Kako učinkujejo pravljice?

Pravljice dajejo moĉ, ker otroško domišljijo na njim primeren naĉin spodbudijo k
sooĉenju s teţavami. Pri tem je sama pravljica podobna ogrodju, ki vse nosi, vendar šele ob
pripovedovanju in poslušanju, sooĉanju, poistovetenju, pogovoru in doţivetja smisla oţivi in
dobi dušo.
Otrok lahko opravi s tem, kar ga muĉi le, ĉe se temeljito posveti vzroku teţave. Ena sama
pravljica najbrţ ne bo dovolj. In ne bo dovolj, da jo preberete samo enkrat. Da bodo pravljice
uĉinkovale, se mora otrok z njimi ukvarjati, znati mora prepoznati njihovo vsebino. Imeti
mora moţnost, da se bo z bralcem, ali kom drugim pogovarjal o posameznih prispodobah in
prizorih. Otrok pa bo sam izbral svojo najljubšo. To pa pomeni, da jo bomo morali otroku
brati vedno znova-paĉ tako dolgo, dokler ne bo kos konfliktu in dokler pri sebi ne bo našel
rešitve. Otrok bo imel vprašanja, morda bo ţelel doloĉene odlomke besedila slišati vedno
znova in znova, pri tem pa se bo poistovetil zdaj z eno, zdaj z drugo osebo.
Pomembno pomagalo pri otrokovem pribliţevanju pravljiĉni vsebini je tudi risanje.
Spodbudimo ga, da nariše pravljiĉne prizore ali prizore iz zgodb in vsebino natanĉno razloţi.
To mu bo pomagalo urediti vtise, odrasli pa bomo lahko veliko izvedeli o njegovih skritih
ţeljah in strahovih. Kar namreĉ pripoveduje o pravljici, pripoveduje o sebi. (Bauer A., str. 910).
V vrtcu ali skupini otrok lahko pravljice in zgodbice
zaigramo, pripravimo
dramatizacijo. Na temo iz zgodbe lahko pripravimo tudi gibanje ali ples. Otroci se na
zgodbice, pravljice in pesmice odzivajo povsem razliĉno. Zagotovo v skladu s svojim
razumevanjem in obĉutki, ki jih v njih zbudijo. Zgodi se, da kakšnega otroka zgodba, ki jo
pripovedujem ali berem sploh ne pritegne. Upam pa si trditi, da se s pomoĉjo lutke pozornost
v trenutku poveĉa, sploh pri mlajših otrocih. Zato je lahko tudi lutka zelo dobro terapevtsko
sredstvo pri reševanju razliĉnih teţav do katerih prihaja v vrtcu.
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Pravljice kot podpora

Ĉe zgodbo na drugi strani izbiramo glede na otrokovo starost, razvojno stopnjo in
zanimanja, pa bomo z njo lahko naslovili ravno tiste teme, ki so za otroka aktualne in bodo
tako podprle njegov razvoj. Zato opazujte otroka pri tem, s katerimi teţavami se v svojem
ţivljenju trenutno sreĉuje: na primer s prijateljevo zavrnitvijo, s teţavami pri loĉevanju od
vas, morda s sprejemanjem katere od svojih hib … Na podlagi tega izberite zgodbe, ki
obravnavajo aktualno tematiko, kot so denimo zgodba Grdi raĉek za doţivljanje zavrnitve,
Dumbo za sprejemanje svojih hib, Pepelko za sprejemanje novih druţinskih odnosov po
loĉitvi in mnoge druge.
Ob pravljicah otroci pa tudi odrasli zaĉutimo, kako je dogajanje v naši notranjosti ali v
našem okolju povezano z zgodbo, ki jo beremo in obratno. V zgodbi zato pridemo do
spoznanj, obenem pa spoznavamo sebe in svet okoli sebe.
Pravljice imajo to moĉ, da jih vsak razume nekoliko po svoje. In celo veĉ: sami jih v
razliĉnih obdobjih razumemo drugaĉe, kar je velika umetnost. Vsak lahko tako iz pravljice
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vedno izlušĉi razliĉne pomene, glede na svoje interese in potrebe v danem trenutku ali
obdobju.
In ravno to je umetnost pravljic, da imajo zdravilno moĉ vsakiĉ, ko jih vzamemo v roke.
Zato je pomembno, da jih nikoli ne nehamo brati! (Korošec T., www.dobrezgodbe.com).
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Primer iz prakse

Trenutno sem zaposlena v prvem starostnem obdobju in sicer v skupini od 2-3 let. V svoji
veĉletni praksi sem se sreĉala z vsemi starostnimi skupinami in prav tako s teţavami agresije,
ne sprejemanja in drugimi oblikami nasilja.
V skupini mlajših otrok je najveĉ konfliktov med otroci povezano z delitvijo igraĉ. Za
igraĉe, s katerimi se igrajo le kratek ĉas, so se otroci pripravljeni boriti na razliĉne naĉine.
Najveĉ je trganja igraĉe iz rok drugemu, brcanja, pa tudi grizenja. Otrok, ki grize ve, da bo ob
boleĉini, ki jo bo sovrstnik zaĉutil, igraĉo zagotovo prepustil. Tovrstna dejanja s sodelavko
takoj prekineva. Najveĉkrat otroci ţe vedo, da so ravnali napak. Hudo jim je ĉe se sovrstnik
joĉe, najveĉkrat zajokajo še sami. Ker igraĉo, za katero se otroci prepirajo umaknem na njim
nedosegljivo mesto, je v tem trenutku za njih veliko vprašanj. Prepriĉani so namreĉ, da se
bom postavila na stran enega od njiju in bo tisti igraĉo zagotovo dobil. Ostanejo pa praznih
rok in ne preostane jim drugega, kot da si poišĉejo drugo igraĉo.
Zelo vztrajen deĉek, ki se še ne zna igrati, vedno znova jemlje in trga igraĉe iz rok drugih
otrok. sem poskušala preusmeriti pozornost ali pa mu ponuditi drugo igraĉo, da ne prihaja do
nepotrebnih konfliktov. Vĉasih seveda dovolim, da se otroci sami dogovorijo o igri in igraĉi ,
vendar je bila pri tem otroku potrebna veĉja pozornost, saj je veĉkrat grizel in se znašal nad
drugimi otroci.
V zimskem ĉasu smo se z otroci pogovarjali o toplih oblaĉilih. Kaj potrebujemo ko
gremo ven. Govor je tekel o vsakodnevni rutini oblaĉenja zimskih oblaĉil kot so kapa, šal in
rokavice.
Na to temo sem otrokom prebrala tudi zgodbico Nekega zimskega dne,(M. Christina
Butler).
Govori o jeţku, ki mu je veter odnesel gnezdo. Ovit v topel šal, kapo in rokavice se poda
proti jazbeĉevi hiši. Na poti sreĉa premraţene ţivali. Jeţek, ki je dobrega srca, jim razda vsa
svoja topla oblaĉila. ..
Zgodbico smo imeli prilepljeno na steni. Pripovedovala sem jo veĉkrat. Najveĉkrat z
lutko jeţka v roki. O vsebini smo se na njim primeren naĉin pogovarjali, tako, da sem lahko
preverila, ĉe otroci zgodbo razumejo. Igrali smo se tudi z kapami in rokavicami. Tudi
omenjeni deĉek je sodeloval pri igri s kapo in rokavicami. Ne bom pozabila, ko je deklici, ki
jo je prej veĉkrat ugriznil, prinesel rokavice. Pomagal ji je, da si jih je nataknila in skupaj sta
se smejala in se naprej igrala.
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Misel za konec

Ţe dolgo ta deĉek ni nikogar ugriznil ali kako drugaĉe obraĉunaval z otroci. Ne vem, ĉe
je razlog v zgodbici, ki se ga je morda dotaknila ali preprosto v njegovem razvoju. Ĉe sem s
to zgodbico in s svojimi prizadevanji vsaj malo pripomogla k drugaĉnemu ravnanju tega
deĉka in k boljši klimi v skupini, je namen mojega dela doseţen.

11

8

Viri
Bauer, A. (2008). Pravljice zdravijo. Ljubljana: Tangram
Kristanĉiĉ, A. (2002). Socializacija agresije. Ljubljana: AA Iuseco, svetovalna sluţba
Pokliĉ, K. (2010). Med vrstniško nasilje v predšolskem obdobju. Univerza v Mariboru.
https://www.dobrezgodbe.com/druzina/pravljice-zdravijo-nas-nase-otroke
https://www.bibaleze.si/malcek/nasilje-v-vrtcu-odlocno-reci-ne.html

12

Manj nasilja več športa
Less violence more sport
Robi Šantl, OŠ Dramlje
E: pošta: robi.santl@osdramlje.si

Povzetek
Vsebina prispevka predstavlja moţnosti, kako izkoristiti pozitivne lastnosti športa kot
nekakšno protiuteţ doloĉenim pojavnim oblikam nasilja, ki jih zaznavamo v šolskem okolju.
Izsledki so zbrani na podlagi prebrane strokovne literature in osebnih izkušenj v povezavi s
primeri dobre prakse. Šport v rekreativni in zabavni obliki se na podlagi številnih raziskav
zelo dobro “spopada” z razliĉnimi oblikami mladostniškega nasilja. Vzajemno ima precejšen
vsestranski vpliv na razvoj osebnosti, obenem pa pomaga ohranjati, ter krepiti splošno
zdravje.
Vsebinski poudarek ĉlanka je predvsem na izkoristku prostega ĉasa otrok v okviru
dnevnega pouka (pred poukom, proste ure, po pouku), saj se takrat pogosteje pojavljajo
razliĉne oblike nasilja med vrstniki. Rešitve za zmanjševanje nasilja so podane v obliki
preventivnega modela, s katerim otrokom ponudimo razliĉne oblike športnih dejavnosti.
Kljuĉne besede: otroci, nasilje, šola, športno druţenje, vzgoja.
Abstract
The article presents the possibility of using the positive characteristics of sport as a
countermeasure to certain forms of violence within the school environment. The findings are
based on scientific literature and personal experience regarding relevant instances of good
practice. According to numerous surveys, recreational sport and sport for fun are good ways
of dealing with various forms of youth violence. Sport has a substantial and comprehensive
influence on personality development, while helping to maintain and improve overall health.
In terms of the content, the article focuses on the free time of the students during the
regular school days (before lessons, during free lessons, after lessons), since it is then that
various forms of violence occur more frequently. The solution to reducing the number of
instances of youth violence is given in the form of a preventive model, offering students
various sports activities.
Key words: children, violence, school, socialising through sport, education
Ime in priimek lektorja: prof. Barbara Krajnc.
Prevod: prof. Mitja Logar.
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1

Uvod

Veĉina strokovnjakov se strinja, da se današnji ĉas hitro spreminja in da se odrašĉanje
zato bistveno razlikuje od odrašĉanja pred dvajsetimi leti. Spremembe druţbenih norm, vdor
tehnologije v naše domove, pretirana tekmovalnost v druţbi, velike socialne razlike ... Tudi
temelj druţbe, druţina, se spreminja. Vse manj je osnovnih moralnih vrednot, ki so osnova in
pogoj za varno in uspešno ţivljenje. Poleg druţine je tudi šola tista, ki lahko s svojim
delovanjem znatno vpliva pri sprejemanju odloĉitev na ţivljenjski poti. Otroka pomaga
vzgajati, usmerjati in je kot nekakšna podaljšana roka druţine. Tu nastopimo mi, uĉiteljice in
uĉitelji, ki s svojim znanjem, pristopom, izkušnjami in idejami skušamo iz vsake uĉenke in
uĉenca iztisniti le najboljše.
Ker pa je vsak otrok svoj individuum, so tudi poti do uspešnih rešitev in ciljev razliĉne.
Na podlagi povzetkov pregledane literature in osebnih poklicnih izkušenj ugotavljam, da
lahko s športno aktivnostjo uspešno vplivamo na zmanjševanje doloĉenih oblik nasilja med
vrstniki v osnovni šoli.

2

Nasilje v šolah

Pojem nasilja ima zelo širok in kompleksen pomen. Vse pogosteje in v razliĉnih oblikah
se pojavlja tudi v šolah. Vprašanja, kako ga omejiti ali prepreĉiti, pa so postala del našega
vsakdana.
T. Verbnik Dobnikar (2002) piše, da na prepreĉevanje nasilja v šolah vpliva
pripravljenost in sposobnost uĉiteljev, da »jasno obravnavajo vsako obliko nasilja: vrstniško
nasilje, nasilno vedenje do uĉiteljev in do šolske lastnine«. Vsak šola naj bi oblikovala svojo
šolsko strategijo. Omenjena avtorica k nasilju v šoli šteje tri vrste (oblike) nasilja: nasilje med
vrstniki, nasilje uĉencev nad uĉitelji in uniĉevanje šolske lastnine.

2.1 Šport in pozitivni učinki
Kot profesor športne vzgoje in nekdanji poklicni rokometaš sem pozitivne uĉinke športne
aktivnosti v preteklosti ţe velikokrat izkusil, zato tudi odloĉitev, da sem pri reševanju te
problematike izpostavil šport kot preventivno dejavnost za zmanjšanje medvrstniškega nasilja
...
Da je šport izredno psihoterapevtsko sredstvo, je Milan Bizjan (1999) zapisal v svoji
knjigi Šport od mladosti k zrelosti. Opisuje, kako lahko s telesno vadbo normaliziramo svoje
negativno psihološko stanje, ter se osvobodimo napetosti in negativne energije.
Avtorja Miha Marinšek in Dolfe Rajtmajer (2017) v svoji knjigi navajata, da ko otrok
telovadi - se ciljno orientirano giblje - je aktiven motoriĉno, senzoriĉno, kognitivno,
emocionalno, socialno in moralno! Praviloma vse to vpliva na njegov razvoj pozitivno, zato
ga gibanje osreĉuje in je zato gonilo njegovega razvoja. Pri tem imajo ĉustva vlogo doţivetja
neĉesa lepega, ugodja torej.
Na spletni strani [http://zamozgane.si] navajajo povezavo med telesno vadbo in
delovanjem moţganov. Nevroznanstveniki s sodobnimi metodami slikanja moţganov
ugotavljajo, kako vadba pozitivno vpliva na moţgane. Raziskave, v katerih so opazovali
elektriĉno dejavnost moţganov z elektroencefalografijo (EEG) so pokazale, da imajo
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posamezniki, ki so bolje telesno pripravljeni, hitrejšo in bolj intenzivno moţgansko dejavnost,
ki je sicer znaĉilna za boljšo pozornost. Poleg tega imajo takšni posamezniki veĉ sive
moţganovine v ĉelnem in senĉnih reţnjih moţganov, ki so vpleteni v izvršilne procese in
spomin.

3

Soočenje s problematiko

V svojem prispevku sem se osredotoĉil predvsem na reševanje problematike nasilja med
vrstniki v šolskem okolju. Na Osnovni šoli Dramlje smo v okviru aktiva za pripravo
vzgojnega naĉrta sledili zakonskim smernicam. Tudi sam sem del aktiva, kjer ga skupaj
sooblikujemo in prilagajamo glede na aktualno problematiko. S tem mislim predvsem na
vzgojno delovanje šole.
Da smo uspešno pripravili vzgojni naĉrt oziroma vzgojne dejavnosti, si je bilo treba
najprej zastaviti smiselna in pomembna vprašanja. Ta so bila:
a) Ugotoviti, kje je vzrok za pojav problematike nasilja med vrstniki na šoli?
b) Kje in kdaj se nasilje najveĉkrat pojavlja?
c) Kateri uĉenci so najpogosteje vpleteni v doloĉene oblike nasilja?

3.1 Preventivni model - rekreacijski odmori
Ugotovitve, pridobljene na podlagi pogovorne analize in zapisnikov o dogodku (interni
zapisnik) uĉiteljskega zbora, so bile naslednje:
a) Vzroki za pojav nasilja so bili najpogosteje: neorganiziran prosti ĉas uĉencev,
pomanjkljiv in nedosleden uĉiteljski nadzor, gneĉa na hodnikih.
b) Do konfliktov prihaja: pred poukom (na šoli je veliko vozaĉev, zato je veliko otrok ţe
zgodaj v šoli), med glavnim odmorom (ĉas kosila), proste uĉne ure in ĉas po pouku
(ĉakanje na prevoz in odhod domov).
c) Veĉinoma so v konfliktne situacije vpleteni uĉenci (redkeje uĉenke) predmetne
stopnje.
Te ugotovitve so bile osnova pri pripravi rešitev za vzgojno delovanje na tem
podroĉju, zato smo sprejeli doloĉene sklepe. Na podlagi ugotovitev so bile sprejete doloĉene
rešitve. V nadaljevanju izpostavljam le pomembnejše, saj so se izkazale za zelo uĉinkovite:
1. Kljub temu da dnevno deţurstvo uĉiteljev poteka v parih, se ob incidenĉnem dogodku
odzovemo vsi prisotni. Enotno in dosledno upoštevanje pravil vzgojnega naĉrta pri
deţuranju.
2. Seznanjanje uĉencev s pravili vzgojnega naĉrta pri razrednih urah.
3. Razbremenitev kritiĉnih konfliktnih toĉk (ĉasovnih, prostorskih) s športnimi
aktivnostmi.
V naš model preventivnega delovanja za zmanjšanje pojavov razliĉnih oblik nasilja smo
vkljuĉili predvsem športne aktivnosti v sprošĉeni in poljubni obliki, ki se izvajajo po naĉelu
sprostitve in zabave. Ponujene so v okviru razpoloţljivega ĉasa in prostorskih zmogljivosti
naše šole.
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3.2 Analiza preventivnega modela
V nadaljevanju so opisani primeri teţav ob doloĉenem ĉasu, ki so se pojavljali pred
uvedbo in opis stanja po uvedbi preventivnega modela.
Stanje na šoli (prej):
Pouk se na šoli zaĉne ob 7.30. Ker veĉino otrok pripelje šolski kombi in avtobus,
nekatere pa starši zaradi zgodnjega delovnega ĉasa, pride zato veliko otrok v šolo ţe vsaj 30 45 minut prej. V šolskih garderobah in hodnikih tako hitro nastane gneĉa in dostikrat prihaja
do jutranjih prepirov med otroki. Med prostimi urami se uĉenci nenadzorovano gibajo po šoli
in povzroĉajo nemir. Po pouku otroci ĉakajo na prevoze še kar nekaj ĉasa (odvisno od urnika),
zato je v šoli pogosto hrupno, obenem pa prav tako pogosto prihaja do raznih konfliktov med
otroki. Nadzor deţurnih uĉiteljev je zelo stresen in dostikrat neuĉinkovit.
Stanje na šoli (sedaj):
V primeru lepega vremena se veliko otrok do zaĉetka pouka zadrţuje v šolskem športnem
parku, ki je tik ob šoli. Na voljo imajo atletsko stezo, košarkarsko in nogometno igrišĉe ter
predel z umetno travo. V ĉasu neugodnega vremena je na voljo šolska telovadnica s številnimi
rekviziti. Med prostimi urami imajo uĉenci na voljo galerijo (manjši prostor za gibanje), kjer
lahko igrajo namizni tenis, roĉni nogomet ali uporabljajo manjšo plezalno steno. Po pouku se
lahko otroci zadrţujejo v šolskem športnem parku, na dvorišĉu pred šolo, kjer ĉakajo na
prevoz in v primeru slabega vremena jim je na voljo uporaba telovadnice. Na dvorišĉu pred
šolo imajo na voljo druţabne igre (na ogromnih lesenih kolutih je narisano polje za šah, Tic Tac - Toe in Ĉlovek ne jezi se) ter mehko ţogo za igro mini nogometa. Za uporabo opisanih
namenskih prostorov, izposojo ţog in rekvizitov se vsi uĉenci dogovarjajo z deţurnima
uĉiteljema, ki sta prisotna z njimi.

4

Zaključek

Otrok ţe od samega rojstva, potem ko mu je bila v zibelko poloţena edinstvena
kombinacija genov v sinergiji z okoljem in vzgojo, stopa na svojo unikatno ţivljenjsko pot.
Ţe na samem zaĉetku v sebi nosi sposobnosti in šibkosti, ki jih je prejel. Kako jih bo razvijal,
krepil ali potlaĉil pa je odvisno od številnih dejavnikov. V dobi odrašĉanja se otroci
spoprijemajo s številnimi teţavami. V njihovih telesih z veliko hitrostjo prihaja do številnih
razvojnih procesov, hormoni imajo divje zabave, zato se pogostokrat problemi zdijo veĉji ali
pa sploh niso zaznani.
Ker so otroci v šoli v povpreĉju tretjino dneva, je tudi iz tega vidika zelo pomembno, da
je okolje pozitivno naravnano. Šola mora otrokom nuditi varno zavetje v vseh pogledih, zato
je še toliko bolj pomembno, da se v tem okolju pravoĉasno in ustrezno odzove na doloĉene
nasilne dogodke.
Uvedba rekreativnega modela in aktivnejša vloga deţurnih uĉiteljev je naši šoli je zelo
pripomogla k razbremenitvi in gibanju otrok po šoli. Da smo to dosegli, je bilo vloţenega
veliko truda in naĉrtovanja. Konĉni rezultati pa so zelo navdušujoĉi. Otroci so v kritiĉnih urah
šolskega dneva dosti bolj prostorsko porazdeljeni ter športno zaposleni, zato je nadzor
deţurnih uĉiteljev laţji in uĉinkovitejši. Seveda se na šoli še vedno pojavi kakšen verbalni ali
fiziĉni konflikt, vendar se je pogostost incidentov bistveno zmanjšala. Zaradi vpeljave
športnih aktivnosti v povezavi z doslednejšim deţuranjem uĉiteljev, se je na šoli izboljšalo
poĉutje vseh.
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Menim, da smo pripravili temelje za dobro vzgojno strategijo, ki pa jo moramo v
prihodnje negovati in po potrebi nadgrajevati. Predvsem pa moramo prisluhniti drug drugemu,
saj se bomo le tako poĉutili prijetno in varno.

5
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Ozaveščanje o preprečevanju vseh oblik nasilja pri pouku knjiţevnosti
Raising awareness of the prevention of all forms of violence in literature
class
Nataša Preglau Borko, prof., uĉiteljica slovenšĉine, II. gimnazija Maribor

Povzetek
Dijaki pri pouku knjiţevnosti literarna dela interpretirajo, doţivljajo, razumevajo,
aktualizirajo in vrednotijo. Poleg oţjih vzgojnih ciljev (knjiţevna kultura, ljubezen do branja,
pozitiven odnos do knjiţevne ustvarjalnosti) so zelo pomembni tudi širši vzgojni cilji, pri
katerih se oblikujejo dijakova stališĉa, prepriĉanja, vrednote, kritiĉno mišljenje, moralni
razvoj, moralne vrednote, socialni ĉut idr. Namen prispevka je na primeru obravnavanja
motivov nasilja v slovenski in svetovni knjiţevnosti ozavešĉati o prepreĉevanju vseh oblik
nasilja, izpostaviti medvrstniško nasilje kot najpogostejšo obliko nasilja med dijaki in
poudariti preventivne dejavnosti na tem podroĉju.
Kljuĉne besede: knjiţevnost, nasilje, vzgojni cilji, medvrstniško nasilje
Abstract
Students interpret, experience, understand, actualize and evaluate literary works in
literature class. In addition to narrower educational goals (literary culture, love of reading,
positive attutude to literary creativity), broader educational goals are also very important,
which shape students' attitudes, beliefs, values, critical thinking, moral development, moral
values, social sense, etc. The purpose of the article is to raise awareness of the prevention of
all forms of violence, to highlight peer violence as the most common form of student violence
and preventive activities in this field, when considering motives for violence in Slovene and
world literature.
Keywords: literature, violence, educational goals, peer violence
Lektorica: Nataša Preglau Borko, profesorica slovenšĉine

1

Pouk knjiţevnosti za celoviti razvoj dijakov in ozaveščanje o preprečevanju
nasilja

Pouk slovenšĉine omogoĉa razvijanje osebne, narodne in drţavljanske identitete ter
kljuĉnih zmoţnosti vseţivljenjskega uĉenja – predvsem sporazumevanje v slovenšĉini,
socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmoţnost, uĉenje uĉenja, digitalno pismenost,
samoiniciativnost, kritiĉnost, ustvarjalnost, podjetnost ipd. (Poznanoviĉ Jezeršek idr. 2008).
Ker se dijaku v srednji šoli izoblikuje vrednostni sistem, je zelo pomembno, da ga znamo pri
tem usmerjati.
V prispevku na primeru obravnavanja motivov nasilja v slovenski in svetovni
knjiţevnosti pri pouku ozavešĉamo o prepreĉevanju nasilja in preko teh motivov izpostavimo
medvrstniško nasilje kot najpogostejšo obliko nasilja med dijaki. Med dijaki smo izvedli
anonimno anketo, v kateri so tudi delili svoje izkušnje glede medvrstniškega nasilja in
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predlagali rešitve. Z obravnavo motivov nasilja, izkušnjami dijakov in njihovimi predlaganimi
rešitvami smo zaĉeli pomembno pot prepreĉevanja nasilja v kakršni koli obliki, prav tako smo
osvetlili glavne preventivne modele pri prepreĉevanju nasilja, ki so jih v vzgoji in
izobraţevanju razvile evropske drţave, tudi Slovenija.

1.1 Opredelitev nasilja in oblike medvrstniškega nasilja
Nasilje je kršenje ĉlovekovih pravic in ĉlovekovih osebnih mej. O dobrih medĉloveških
odnosih lahko govorimo le, kadar vsi vkljuĉeni spoštujemo ĉlovekove pravice in osebne meje
posameznic in posameznikov. Pri tem ne smemo pozabiti, da se naše pravice in meje konĉajo
tam, kjer se zaĉnejo pravice in meje drugih. Povzroĉitelj s psihiĉnim, spolnim, fiziĉnim,
ekonomskim nasiljem posega v osebno integriteto ţrtve in omejuje njen ĉloveški potencial.
Vsak ĉlovek ima pravico ţiveti varno, brez nasilja, in vsak ĉlovek ima pravico, da postavi
svoje osebne meje (Kaj je nasilje 2019). Medvrstniško nasilje se najpogosteje deli na štiri
oblike (Zabukovec Kerin 2002): telesno, verbalno, psihiĉno in ekonomsko nasilje.

2

Potek učne ure in izbor knjiţevnih del

Kronikalni roman Ivana Tavĉarja Visoška kronika nudi odliĉno izhodišĉe za ponovitev
motivov nasilja pri pouku knjiţevnosti od 1. do zaĉetka 3. letnika. Ker morajo dijaki ta roman
prebrati za domaĉe branje, dobro spoznajo krutega in neusmiljenega oĉeta Polikarpa
Khallana, ki je svojemu sinu Izidorju odrezal del mezinca zaradi domnevne kraje beneškega
cekina. Dijake vprašam, ali je nasilje v knjiţevnosti izraţeno pogosto in v katerih literarnih
delih smo se z njim seznanili. Za premislek in zapis imajo pet minut ĉasa, nato vsak dijak
pove eno delo. Da ponovimo še periodizacijo knjiţevnosti, zaĉnejo z orientalskimi
knjiţevnostmi oz. v našem primeru z antiko. Pri vsakem delu morajo pojasniti svojo
odloĉitev. Izbor zapišemo na tablo.
Dijaki so našteli naslednja dela:
 Svetovna knjiţevnost – Homer: Iliada (fiziĉno nasilje); Sofoklej: Antigona (fiziĉno
nasilje) in Kralj Ojdip (fiziĉno nasilje); D. Alighieri: Boţanska komedija (fiziĉno
nasilje); W. Shakespeare: Hamlet (fiziĉno in psihiĉno nasilje), Romeo in Julija (fiziĉno
nasilje); M. de Cervantes: Don Kihot (fiziĉno nasilje); G. Boccaccio: Dekameron
(Novela o sokolu – fiziĉno nasilje); E. A. Poe: Maska rdeĉe smrti (fiziĉno nasilje); J.
W. von Goethe: Trpljenje mladega Wertherja (fiziĉno nasilje), Faust; A. S. Puškin:
Jevgenij Onjegin (fiziĉno nasilje); F. M. Dostojevski: Zloĉin in kazen (fiziĉno nasilje);
G. Flaubert: Gospa Bovary (fiziĉno nasilje); L. N. Tolstoj: Vojna in mir (fiziĉno
nasilje).
 Slovenska knjiţevnost – Briţinski spomeniki (fiziĉno nasilje); J. Svetokriški: Na
noviga lejta dan (fiziĉno nasilje); F. Prešeren: Krst pri Savici (fiziĉno nasilje); J.
Jurĉiĉ: Teleĉja peĉenka (psihiĉno nasilje); I. Tavĉar: Visoška kronika (fiziĉno nasilje).

2.1 Aktualizacija in rezultati ankete
Po obravnavi in naštevanju smo ugotovili, da veĉina del, ki smo jih do zdaj obravnavali
pri pouku, vsebuje motiv fiziĉnega nasilja. Dijaki so morali v nadaljevanju premisliti, ali je
fiziĉno nasilje hujše od psihiĉnega in ali so bili kdaj ţrtev nasilja. Ker gre za zelo obĉutljivo
temo, o kateri se dijaki ne morejo pogovarjati pred vsemi, sem preko spletne strani 1ka.si
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izvedla anonimno anketo, v katero sem vkljuĉila vse svoje dijake (ne samo dijake tega
razreda), da je vzorec veĉji in natanĉnejši. Od 128 dijakov jih je odgovorilo 110, ustreznih je
bilo 98 anket. Anketa je vsebovala sedem vprašanj, vprašanja 2–5 po Zabukovec Kerinovi
(2002):
1. Ste kdaj bili ţrtev medvrstniškega nasilja?
2. Ste kdaj bili ţrtev telesnega nasilja (odrivanje, brcanje, boksanje, klofutanje, lasanje,
pljuvanje, zapiranje v omare, omejevanje gibanja ipd.)?
3. Ste kdaj bili ţrtev verbalnega nasilja (ţaljivke, razširjanje laţnih govoric, pisanje
ţaljivih stvari po zidovih ali stranišĉih ipd.)?
4. Ste kdaj bili ţrtev psihiĉnega nasilja (izloĉanje, osamitev, groţnje, ustrahovanje,
trpinĉenje, nacionalizem, seksizem ipd.)?
5. Ste kdaj bili ţrtev izsiljevanja ali ekonomskega nasilja (zahteva po denarju in drugih
materialnih dobrinah, povzroĉitelj zahteva, da ţrtev opravlja dela namesto njega ipd.)?
6. Ĉe ste na katero koli vprašanje odgovorili pritrdilno, prosim, napišite, kako ste se s
tem spoprijeli in ali ste komu povedali, si poiskali pomoĉ.
7. Kako bi uĉitelji lahko pomagali pri prepreĉevanju medvrstniškega nasilja? (npr.
pogovor, razredne ure …)
Dijakom sem predstavila rezultate ankete, kar je predstavljajo izhodišĉe za pogovor in
osvetlitev glavnih preventivnih modelov pri prepreĉevanju nasilja, ki so jih v vzgoji in
izobraţevanju razvile evropske drţave, tudi Slovenija.
Rezultati ankete so pokazali, da je kar 68 % dijakov bilo ţrtev verbalnega nasilja, sledi
psihiĉno (32 % dijakov) in telesno nasilje (27 %). Ekonomsko nasilje je doţivelo 4 % dijakov.
Veĉina dijakov je odgovorila, da so pomoĉ poiskali pri prijateljih in druţini; uĉitelji bi
lahko pri prepreĉevanju pomagali z govorilnimi urami, delavnicami na to temo,
individualnimi pogovori, predvsem pa se dijakom zdi, da bi najveĉ lahko storili s pogovorom
in pravilnim odzivom.
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Tabela 1: Rezultati ankete

3

Zaključek

Dijaki si pri pouku knjiţevnosti oblikujejo svoja stališĉa, prepriĉanja, vrednote, kritiĉno
mišljenje, moralne vrednote, socialni ĉut idr. Na primeru obravnavanja motivov nasilja v
slovenski in svetovni knjiţevnosti smo uspešno ozavešĉali o prepreĉevanju vseh oblik nasilja,
izpostavili medvrstniško nasilje kot najpogostejšo obliko nasilja med dijaki in preventivne
dejavnosti na tem podroĉju.
Preko anonimne ankete smo ugotovili, da je verbalno nasilje med dijaki najpogostejša
oblika medvrstniškega nasilja, izpostavljeni sta mu bili kar dve tretjini dijakov. Dijaki so v
anketi podali rešitve, ki bi jih uĉitelji pri prepreĉevanju nasilja morali upoštevati: niĉelna
toleranca do nasilja; uĉiteljevo takojšnje ukrepanje; razredne ure na to temo, individualni
pogovori, ĉe si jih dijaki ţelijo sami; delavnice na to temo.
Po pogovoru o rezultatih ankete smo osvetlili glavne preventivne modele pri
prepreĉevanju nasilja, ki so jih v vzgoji in izobraţevanju razvile evropske drţave, tudi
Slovenija. Najboljša oblika preventive je uĉinkovita in strokovna obravnava, zato se
zavedamo, da je pogovor pri pouku samo dober zaĉetek, nikakor pa ne sme biti edina oblika
preventive.
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Pomoč šolske svetovalne sluţbe samopoškodovancem pri izraţanju čustev
Unterstützung des schulberatungsdienstes für selbstverletzte beim
ausdrücken von emotionen
Tjaša Lepoša, šolska svetovalna delavka, II. gimnazija Maribor

Povzetek
Kadar govorimo o nasilju, pogosto spregledamo nasilje nad lastnim telesom, nad samim
seboj. Gre za samopoškodbeno vedenje, ki je med mladimi vedno pogostejše. Mladi s tem
druţbeno nesprejemljivim vedenjem kliĉejo pomoĉ, hkrati pa na ta naĉin izraţajo svoja
neprijetna ĉustva. Kljuĉnega pomena pri reševanju te problematike je, da mlade nauĉimo
spoprijemanja s ĉustvi na naĉine, s katerimi ne škodijo svojemu telesu. Namen prispevka je
prikaz primerov ĉustvenega opismenjevanja, ki ga avtorica uporablja pri svetovalnem delu z
dijaki, ki izvajajo samopoškodbena dejanja.
Kljuĉne besede: samopoškodbe, ĉustva, šolska svetovalna sluţba, pomoĉ, nasilje
Zusammenfassung
Wenn wir über Gewalt sprechen, übersehen wir oft die Gewalt gegen unseren eigenen
Körper, über uns selber. Dies sind selbstverletzende Verhaltensweisen, die bei jungen
Menschen immer häufiger vorkommen. Mit diesem sozial inakzeptablen Verhalten rufen
junge Menschen nach Hilfe und drücken gleichzeitig ihre unangenehmen Gefühle aus. Der
Schlüssel zur Lösung dieses Problems besteht darin, jungen Menschen beizubringen, auf eine
Weise mit Emotionen umzugehen, die ihrem Körper keinen Schaden zufügt. Ziel des Artikels
ist es, Beispiele emotionaler Kompetenz zu präsentieren, die die Autorin bei der Beratung mit
den Schülern, die Selbstverletzende Handlungen ausführen bzw. ausgeführt haben, einwendet.
Schlüsselwörter: Selbstverletzung, Emotionen, Schulberatung, Hilfe, Gewalt
Lektorica: Nataša Preglau Borko, profesorica slovenšĉine

1

Nasilje – problem mnogih obrazov

Nasilje med vrstniki in nad njimi se ne dogaja samo na šolskih hodnikih in dvorišĉih,
ampak je to vedno pogosteje preneseno na splet in socialna omreţja. Bolj kot fiziĉno nasilje,
je danes problem verbalno oz. psihiĉno nasilje. Pri takšni obliki nasilja je prisotnih veĉ
posameznikov. Pogosto spregledamo obliko nasilja, ki jo izvaja posameznik sam, in to na
svojem lastnem telesu. Gre za samopoškodovanje, s katerim se pri delu v šolski svetovalni
sluţbi na II. gimnaziji pogosto sreĉujemo. Pri tej obliki avtoagresivnega vedenja gre za splet
nerazrešenih situacij, odnosov v preteklosti, zato je treba posameznika obravnavati celostno in
delati na podroĉjih, ki so privedla do samopoškodbenega vedenja. Zelo pomembno pri tem je
tudi ĉustveno opismenjevanje.
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2

Samopoškodbeno vedenje

Samopoškodbeno vedenje, kot ga opredeluje Favazza (1996 po Hvala, Kotar, Zoronjić,
Peterec Kotar, Lesar 2012), so »namerno povzroĉene poškodbe lastnega telesa na naĉin, ki ni
druţbeno sprejemljiv in nima suicidalnega namena«. Takšno vedenje je izraz notranje stiske
in istoĉasno klic na pomoĉ.
Med najpogostejše oblike samopoškodbenega vedenja sodijo rezanje, povzroĉanje
opeklin, udarjanje z deli telesa (z roko, glavo, nogami) ob ostre, trde predmete, zbadanje (z
iglami, s šestilom), praskanje, prepreĉevanje celjenja ran, puljenje las, samougrizi, namerni
zlomi kosti (Cerar, Gaber, Kaliman, Knez 2011).
Brecelj Kobetova (2012 po Cvetko 2014) navaja, da naj bi se samopoškodovalo ţe med
12 % in 24 % slovenskih srednješolcev. Vzroki za samopoškodbe so lahko naslednji:







samopoškodba kot naĉin izraţanja ĉustev, ki jih osebe ne znajo izraziti z besedami;
fiziĉna rana pokaţe navzven njihovo boleĉino;
preusmeritev boleĉine iz ĉustvene na telesno;
ĉustveno praznino nadomesti fiziĉna boleĉina;
obĉutek kontrole nad lastnim telesom, ko je kontrola odsotna iz drugih podroĉij;
samokaznovanje (Oblak 2004).

Samopoškodbeno vedenje je najpogosteje spodbujeno in preţeto z moĉnimi ĉustvi, kot so
jeza, razdraţenost, strah, nemoĉ, brezup, (samo)sovraštvo. Posameznik lahko ĉuti, da je na
meji eksplozije. Manjkajo mu ĉustva, kot sta samospoštovanje in ljubezen do samega sebe. V
trenutku samopoškodovanja mladostnik ĉuti olajšanje, zadovoljstvo in pomiritev. Boleĉine
pogosto ne obĉuti; po dejanju pa spet sledi poplava neprijetnih ĉustvenih stanj (sram, bes,
razoĉaranje) (Cerar, Gaber, Kaliman, Knez 2011).
Ker gre za dejanje, ki ni druţbeno sprejemljivo, mladostniki svoje rane in brazgotine
pogosto skrivajo (nošenje majic z dolgimi rokavi in dolgih hlaĉ, izogibanje aktivnostim (npr.
plavanju, telovadbi), prekrivanje ran na zapestju s trakovi) (Prav tam).

2.1 Pomoč šolske svetovalne
samopoškodovancev

sluţbe

pri

čustvenem

opismenjevanju

Eden izmed glavnih vzrokov samopoškodovanja je neprimeren naĉin sprošĉanja
negativnih ĉustvev in vţivljanja v ĉustvene odzive drugih, zato je smiselno, da se pri izvajanju
preventivnih dejavnosti v šolskih svetovalnih sluţbah osredotoĉimo na dejavnosti
prepoznavanja in izraţanja ĉustev. V nadaljevanju bom opisala primere razliĉnih aktivnosti
ĉustvenega opismenjevanja, ki jih uporabljam pri svojem delu.
1. Pogovor o posameznih ĉustvih – primer jeza
Pogovorimo se o posameznem ĉustvu, na kak naĉin ga izraţamo, kaj pri tem
obĉutimo, kaj se dogaja z našim telesom, z našimi mislimi. Ko govorimo o jezi, lahko
samopoškodovanca prosimo, da se spomni, kaj ga jezi, kdaj je bil nazadnje jezen, kako
se je odzval (ali je bil odziv primeren ali je bil škodljiv), kaj se je v navalu jeze
dogajalo z njegovim telesom, o ĉem je razmišljal, kaj je ţelel narediti, kako v primeru
jeze odreagirajo drugi druţinski ĉlani in skupaj poišĉemo druţbeno sprejemljive
naĉine izraţanja (Musek Lešnik, Lešnik Musek 2017).
2. Nedokonĉane povedi
S to aktivnostjo samopoškodovca prosimo, da hkrati ko razmišlja o ĉustvih, razmišlja
tudi o vedenju in naĉinih reagiranja (Rutar Ilc, Rogiĉ Oţek, Gramc 2017).
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3.

4.

5.

6.

3

Primeri nedokonĉanih povedi:
 Skrbi me …
 Razjezim se, ker …
 Obremenjuje me, da …
 Bojim se, da …
 Varno se poĉutim, ko …
Spreminjanje negativnih misli
Naše misli so zelo moĉni soustvarjalci našega poĉutja, saj vplivajo na ĉustva, telesne
obĉutke in vedenje. Ljudje o sebi pogosto razvijamo negativne misli, ki vplivajo na
samozavest in poĉutje. Vprašati se moramo, ali so sploh resniĉne, zakaj jih
potrebujemo in zakaj jih ne bi nadomestili z alternativnimi mislimi, ki bi bile bolj
realne in pozitivne (Tanĉiĉ, Poštuvan, Roškar 2009). Samopoškodovanca tako
prosimo, da zapiše negativne misli in nato razmisli ter zapiše pozitivne misli (npr.
negativna misel: Vedno delam napake.  pozitivna misel: Veliko stvari naredim
prav.). Gre za zelo teţko nalogo, ki zahteva precej ĉasa in vztrajnosti, tudi ni nujno, da
vedno uspe, zato moramo mladostnika na to opozoriti.
Podpora ĉustvom, ki utrjujejo pozitivno samopodobo
Gre za aktivnost, ki je lahko vezana na cel razred. Lahko jo izvedemo na dva naĉina.
Prvi naĉin: dijakom na njihove hrbte nalepimo prazen beli list, potem se gibljejo po
prostoru in vsakemu dijaku na list zapišejo nekaj pozitivega, lepega o njem, v ĉem je
dober, kaj radi poĉnejo skupaj z njim …
Drugi naĉin: za vsakega dijaka pripravimo kuverto ali škatlico in nato vsak dijak
zapiše svojo pozitivno misel o sošolcu in ga da v to škatlico. Tako
»samopoškodovanec« dobi seznam svojih dobrih lastnosti, kar pozitivno vpliva na
dobro samopodobo. Na naslednjem individualnem sreĉanju z dijakom ga prosimo, naj
sam zase zapiše stvari oz. lastnosti, ki so mu všeĉ pri/na sebi.
Pisanje dnevnika
Samopoškodovanca prosimo, da v trenutku stiske vzame pisalo in zaĉne pisati, kar mu
pade na misel. To so lahko le besede, stavki ali risbe. Na ta naĉin oseba laţje ugotovi,
kateri so tisti sproţilci, ki so v njej sproţili ţeljo po samopoškodovanju in katera
ĉustva je oseba pred tem obĉutila. Namreĉ ko se bo oseba zavedala teh ĉustev, jih bo
tudi laţje ubesedila (Gorenc 2012 po Pegam 2019). Mladostnika nato prosimo, da
kakšne te zapise ali slike podeli z nami in se o tem pogovorimo.
Škatla upanja
Samopoškodovancu predlagamo, da si ustvari svojo pozitivno škatlo oz. škatlo upanja.
V škatlo odloţi stvari, ki mu veliko pomenijo, npr. razne fotografije, spominke. Škatlo
lahko polnita skupaj s svetovalnim delavcem in se obenem pogovorita o stvareh, ki
bodo pristale v škatli. To bo škatla, ki bo vzbudila prijetne obĉutke, zato naj jo
mladostnik uporabi, kadar se ne bo poĉutil najbolje (Tanĉiĉ, Poštuvan, Roškar 2009).

Zaključek

Mladostniki, ki izvajajo samopoškodneno vedenje, pogosto ne znajo oceniti resnosti
svojih teţav, ne opazijo, da reagirajo na škodljive naĉine, zato potrebujejo našo pomoĉ. V
prispevku sem opisala nekatere aktivnosti ĉustvenega opismenjevanja, ki jih izvajam s
samopoškodovanci, s ĉimer ugodno vplivam na celostni razvoj osebnosti. Na ta naĉin lahko
pomagamo mladostnikom, ki v svojih druţinah niso dobili pomembnih izkušenj, kako
konstuktivno izraţati neprijetna ĉustva. Ker ima velik vpliv na razvoj osebnosti prav druţina,
bi veliko ĉasa pri obravnavi samopoškodbnega vedenja morali posvetiti prav delu z vso
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druţino, kar pa si v šolah teţko privošĉimo oz. svetovalni delavci nismo za to niti primerno
usposobljeni. Pomembno pri obravnavi samopoškodbenega vedenja je povezovanje s
strokovnjaki v zunanjih institucijah in timsko sodelovanje v dobrobit mladostnika.
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S spremljanjem vedenja učenca do zmanjševanja nasilnega vedenja
Reducing violence by monitoring child´s behavior
Tanja Cedilnik, univ. dipl. socialna pedagoginja, Uĉiteljica za dodatno strokovno pomoĉ na
Osnovni šoli Leskovec pri Krškem

Povzetek
Nemirni otroci se v šoli sreĉujejo z mnogimi izzivi, prav tako pa se skupaj z njimi z izzivi
sreĉujemo tudi odrasli, ki z otrokom delamo. V prispevku bom predstavila svoje delo z
otrokom drugega razreda, ki ima zaradi impulzivnosti precej teţav z odnosi z vrstniki in
odraslimi. Intervencija, ki jo predstavljam, je vezana na njegovo delovanje v razredu,
predvsem njegovo interakcijo s sošolci. Kadar ima otrok teţave na podroĉju vedenja, se je
potrebno osredotoĉiti na njegovo vedenje in ne osebnost, neustrezna vedenja je potrebno
nadomestiti z ustreznimi in nujno je krepiti pozitivna vedenja, le tako lahko zmanjšamo
otrokovo nasilno vedenje.
Kljuĉne besede. Nemirni otrok, impulzivnost, spremljanje vedenja, ustrezno vedenje.
Abstract
Children with impulsive behavior face many challenges at school as well as the adults,
that work with these children. In this conference contribution I will present my work with a
second grade child with many challenges with impulsivity. Impulsiveness is challenging his
relationships with peers and adults. Intervention that presented is related to interaction with
classmates. It is the most important that we focus on child´s behavior and not on his
personality when working with child facing behavior problems. Also we have to determinate
misbehavior and replace it with appropriate behavior by positive reinforcement. This helps
children reduce violence behavior.
Lektorirala: Manja Voglar, prof. slovenskega jezika

1

Impulziven otrok v vsakem razredu

Ko se v šoli sreĉujemo z nemirnimi otroki, jih zlahka opazimo. Navadno so kot naviti,
teţko se osredotoĉijo na dejavnost, ki jo opravljajo, aktivnost jih privabi le za kratek ĉas.
Vidimo, da so hitri v reagiranju, udarijo brez premisleka, brcnejo, pljunejo, vrţejo kamen. To
so impulzivni otroci.
»Impulzivnost pomeni hitro, nepremišljeno, nenadzorovano odzivanje, ki se kaţe na
razliĉnih podroĉjih:
 uĉenja (z reševanjem zaĉne, še preden prebere navodilo do konca, pri reševanju je
površen;
 ĉustvovanja (v trenutku ga preplavi moĉno ĉustvo, npr. jeza, bes, kar neposredno
izrazi, ne da bi predhodno razmislil o moţnih odzivih in posledicah);
 vedenje (teţko poĉaka, da pride na vrsto, se vrine, vpada v besedo, ima teţave v
samonadzoru svojega vedenja);
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 medosebni odnosi (zaradi hitrega odziva nehote uţali drugega ali deluje vsiljivo, ţeli
biti glaven – to lahko vodi tui do odklanjanja s strani drugih otrok in osamljenost).«
(Rotvejn Pajiĉ, 2011:15)
Ko preberemo takle opis se nam zdi, da je v vsakem razredu vsaj en tak otrok. Kadar ima
otrok zaradi takih odzivov posledice, , ko udari, pocuka, pljune, ugrizne, kadar se ga drugi
bojijo, takrat je nujna intervencija, ki bo otroku pomagala do ustreznejšega vedenja. V svojem
prispevku predstavljam del intervencije, ki sem jo izvajala z uĉencem Rokom kot odgovor na
njegovo neustrezno, nasilno vedenje do sošolcev in sošolk. Intervencijo sem izvajala v okviru
ur dodatne strokovne pomoĉi, v sodelovanju z razredniĉarko.

2

Spremljanje vedenja nemirnega otroka

Delo, ki sem ga v lanskem šolskem letu opravljala z Rokom je bilo vezano na podroĉje
vedenja, impulzivnosti, izbire ustreznejših vedenj in spremljanje vedenja s tabelo in
spremljajoĉo nagrado, v kolikor je nalogo uspešno opravil.

2.1 Kritika do vedenja, ne kritika do osebnosti
Kadar imamo opravka z otrokovim neustreznim vedenje, je pomembno, da ne kritiziramo
njegove osebnosti, temveĉ njegovo vedenje. Ko se izraţamo tako, da kritiziramo osebnost,
navadno uporabljamo izjave kot: «Ti si pretepaĉ. Ti si laţnivec.« Govorimo o stanju, ki ga
nihĉe ne more spremeniti. Otrok se poistoveti z izreĉenim in ima obĉutek, da na vedenje nima
vpliva, »takšen paĉ sem, ne morem pomagati.« Ko pa vrednotimo vedenje, uporabljamo
kritiko na vedenje: »Vĉeraj si udaril sošolko. Brcnil si sošolca.« Vedenje se da spremeniti.
Otrok se lahko odloĉi, ali bo udaril ali ne. Seveda, ko z njim ustvarimo nabor vedenj, ki jih
lahko uporabi namesto neustreznega vedenja. O sporoĉanju kritike sem se veliko pogovarjala
Rokovimi uĉitelji, saj bo le ob ustrezni kritiki lahko razumel, da je za vedenje odgovoren sam
in da se ima moţnost odloĉati, katero vedenje bo izbral. Seveda pa sem skupaj z njim morala
razĉistiti, katera so ustreznejša vedenja.

2.2 Ustrezna in neustrezna vedenja
Kadar se z mlajšimi otroki pogovarjam o vedenju, najveĉkrat uporabim semafor. V
primeru semafora so barva jasne, rdeĉa je »stop« in zelena »pojdi«. Tako govorimo o rdeĉih
vedenjih, ki so neustrezna in o zelenih, ki so ustrezna. Odrasli praviloma otrokom
prepovedujemo stvari, še posebej neustrezne, kar je prav. Vendar pa jim ne pomagamo
poiskati nadomestnega, ustreznejšega vedenja. Rok je npr. ţelel pogledati vošĉilnico, ki jo je
naredila sošolka. Namesto, da bi jo vprašal, ji je vošĉilnico skrivaj jemal in ker je bila nanj
jezna, je njeno vošĉilnico še poĉeĉkal. Ali pa, ko je hotel s fanti igrati nogomet, je s tribun na
njih metal kamenje. Seveda mu je uĉiteljica to prepovedala, vendar pa nista razdelala, kaj
lahko naredi v primeru, ko se ţeli igrati s sošolci. Na uri DSP sva skupaj naredila nabor
vedenj, ki so ustrezna, »zelena« in se o njih nenehno pogovarjala. Predvsem, zakaj je
pomembno izbirati teh vedenj, o poĉutju vrstnikov, ko izbiramo neustrezna vedenja ipd.
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2.3 Spremljanje vedenja in krepitev ustreznih vedenj
Za spremljanje vedenja sem pripravila tabelo, v katero sem skupaj z Rokom beleţila,
kadar je izbral ustrezno vedenje. To sem sprva delala s pomoĉjo razredniĉarke, vsakodnevno,
kasneje pa samo ob dnevih, ko je imel uro pri meni. Kriteriji uspešnosti so bili, da ko zbere tri
štampiljke (za vsako ustrezno vedenje je dobil eno štampiljko), dobi nagrado. Nagrada je bil
navadno kak pripomoĉek za vzdrţevanje pozornosti pri pouku.

3

Učinek spremljanja vedenja

Uĉiteljica, sošolci in Rok so ĉez ĉas ugotavljali, da se je vedenje do sošolcev precej
spremenilo. Deĉek se je redno analiziral in ugotavljal ne samo, kaj je naredil narobe, temveĉ
tudi, kako bi lahko drugiĉ naredil boljše. Ĉez ĉas smo tabelo spremljanja uporabljali za
samostojnost pri pouku in ne veĉ za nasilno vedenje, saj ni bilo potrebe po tem. V letošnjem
šolskem letu se pojavlja potreba po ponovnem uvajanju spremljanja vedenja pri pouku
podaljšanega bivanja, gre predvsem za neustrezna vedenja do uĉiteljic in ne toliko do
sošolcev. Ugotavljam, da je za otroka teţko aplicirati nauĉeno vedenje na drugo situacijo,
druge osebe. Vsekakor nemiren otrok potrebuje pri tem veliko pomoĉi odraslih oseb in
pozitivne podkrepitve ustreznih vedenj. Ta primer prikazujem kot primer dobre prakse, kjer se
z ustreznim in premišljenim pristopom zmanjšuje nasilno vedenje.

4
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Strategije preprečevanja različnih oblik nasilja pri športni vzgoji
Preventive strategies for various forms of violence during physical
education
Dejan Korotaj, profesor športne vzgoje, II. gimnazija Maribor

Povzetek
Nasilje je kompleksen in veĉplasten pojav, s katerim se sreĉujemo tudi v športu – izraţa
se kot eden od naĉinov pridobitve nadvlade nad nasprotnikom ali ekipo. Prispevek predstavlja
opredelitev nasilja in oblike s praktiĉnimi primeri pri urah športne vzgoje in v športu nasploh.
Namen prispevka je tudi predstaviti poglede in rešitve na nastale situacije pri urah športne
vzgoje in prikazati preventivne dejavnosti na tem podroĉju.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, športna vzgoja, pravila
Abstract
The occurrence of violence is known already from historic events. It‟s form of
appearance is common and highly complex. We can encounter various forms of violence also
in sports, where this is one form of prevailing over an opponent or team. The paper presents
the definition of violence and its subforms through practical cases. The aim is to show
viewpoints and solutions for occurring situations during physical education classes and how
raising awareness can facilitate preventive activities in this area.
Keywords: peer violence, physical education, rules
Lektorica: Nataša Preglau Borko, prof. slovenšĉine

1

Današnji način ţivljenja kot odraz pomanjkanja vzgoje in nastanka pojavnih
oblik nasilja

Na temo nasilja je napisano veliko strokovne literature, ki jo je treba prenesti v uporabno
vrednost. V zadnjih letih problem agresivnosti in nasilja med mladimi, pa tudi do drugaĉnih,
vse bolj opozarja, da bo treba v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah predrugaĉiti in poudariti
vzgojno funkcijo. Šola predstavlja prostor uĉenja socialnih vešĉin, a sodobni svet s hitro
narašĉajoĉim znanjem in IP-tehnologijo z vsakim letom postavlja pred naše dijake veĉje
izobraţevalne zahteve. Uĉitelji in šolski sistem si prizadevajo, da bi novo znanje hitro
vkljuĉili v obstojeĉe izobraţevalne sheme, to pa pri enakih uĉnih metodah za otroke in
mladostnike pomeni še veĉje obremenitve, še veĉ stresa in še veĉ uĉenja. Vzgojna naloga šole
je za uĉitelje pomembno in zahtevno podroĉje, ki predvsem v sodobni druţbi predstavlja nove
izzive uĉiteljevemu delu. Kako se najuĉinkoviteje sooĉiti z vzgojo in disciplino, ki sta ţe
sama po sebi konfliktna procesa, je pogosto vprašanje uĉiteljev.
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2

Pojavne oblike nasilja v športu in pri športni vzgoji

Uĉinkovito pouĉevanje športne vzgoje predstavlja praktiĉno izvajanje vaj in le malo ĉasa
za dajanje navodil ter nadzorovanje vedenja. Uĉitelj ima kot kreator kljuĉno vlogo pri
vzpostavljanju nadzorovanja vedenja v vzgojno-izobraţevalnem procesu. V prispevku so
opisani primeri nasilja (nad dijaki športniki v klubih, med športno vzgojo in tekmovanjih na
šolski in klubski ravni), saj govorimo o prepletenosti pojava. Ĉe govorimo o nasilju v športu,
ga pri športni vzgoji obravnavamo kot pojavno obliko veĉjih razseţnosti in vseh v prispevku
ne bo mogoĉe analizirati. V njem so opisane razliĉne oblike nasilja in njihove predlagane
rešitve v obliki preventivnih modelov (pravil), ki so prikazani in opisani na primerih. Šport in
športna vzgoja sta moĉno prepletena. Vsi sodelujoĉi so lahko ali nasilneţi ali ţrtve. Poudariti
je treba, da je oblika nasilja pri športni vzgoji izrazitejša ĉustvena komponenta, s katero lahko
posameznik vpliva na dejanje. Uĉitelj mora imeti izraţene tudi dobre psihosocialne vešĉine;
prepoznati mora predĉasne oblike nasilja in jih skuša prepreĉiti. Lahko govorimo tudi o
prikritih oblikah nasilja.
Najpogostejše oblike nasilja:
 Telesno ali fiziĉno nasilje je vsaka uporaba fiziĉne sile ali resna groţnja z uporabo
sile. Usmerjeno je na ĉlovekovo telo ali njegovo ţivljenje. Fiziĉne boleĉine in
posledice, ki jih nasilneţ tako povzroĉa, vedno spremljajo tudi psihiĉne posledice pri
ţrtvah (Kuhar, Guzelj, Drolc, Zabukovec, 1999). V športu se to izraţa kot udeleţba na
tekmovanju kljub poškodbi dijaka, uporaba prekomerne sile nasprotnika itd.;
 besedno ali verbalno nasilje predstavljajo ţaljivke, ţaljivi vzdevki, sovraţni govor,
neprimerno izraţanje, neprimerno navijanje na tekmovanjih, mobing;
 duševno ali psihiĉno nasilje spodjeda samozavest, samopodobo in samozaupanje ţrtve
(izloĉanje, osamitev, groţnje, ţaljive kretnje, ustrahovanje, trpinĉenje ipd.) (Habbe,
2000);
 izsiljevanje ali ekonomsko nasilje predstavlja zahtevo po denarju ali drugih
materialnih dobrinah. Povzroĉitelj zahteva, da mu ţrtev pomaga goljufati pri praktiĉni
izvedbi (tekmovanju) ipd. (Aniĉić in drugi, 2002);
 spolno nasilje je nezaţelen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako
dejanje, s katerim se eden od partnerjev ali ena od partneric ne strinja (Lešnik
Mugnaioni, 2006).

2.1 Pomoč in reševanje konfliktnih situacij pri razredni uri
Eden poglavitnih vzrokov za nastanek nasilja pri športni vzgoji je neprimeren naĉin
sprošĉanja negativnih ĉustvenih draţljajev posameznika ali skupine. Uĉitelj mora skozi
ĉasovno obdobje prepoznati kritiĉne elemente, ki privedejo do nastanka konfliktnih situacij v
doloĉeni skupini, in tako preventivno prepreĉi njihov nastanek. Kot smo ugotovili, je
kljuĉnega pomena dovzetnost uĉitelja za pogovor. Ta mora biti zaupen, dajati mora obĉutek
varnosti in v primeru prošnje po pomoĉi jo skušati nuditi. Po potrebi je smiselno vkljuĉiti
vodstvo šole, starše in druge strokovne organizacije.
Pri razrednih urah smo z dijaki športniki izvedli delavnice, katerih tema je bila nasilje v
športu. Na delavnicah smo jih razdelili v skupine glede na oblike nasilja. Na prvi delavnici
smo pridobili njihove lastne izkušnje nasilja v športu. Omogoĉeno jim je bilo, da navedejo
izkušnje bodisi v šolskem ali klubskem prostoru. Na naslednji delavnici smo razĉlenili oblike
nasilja in doloĉili pravila, izvedena z namenom prepreĉevanja medvrstniškega nasilja. Vse
njihove ideje in predloge smo napisali na tablo in oblikovali pravila. To so:
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 Niĉelna toleranca do nasilja v kakršnikoli obliki; vsako vrsto nasilja je treba
sankcionirati z vzgojnimi ali alternativnimi ukrepi, ki so jasno zapisani (namen je
krepiti obĉutek odgovornosti za dejanje z moţnostjo povrnitve škode, razmislek o
popravilu storjene napake).
 Vse otroke bi morali preventivno seznanjati s pravili poštene igre ţe na osnovnih šolah
in v domaĉem okolju.
 Ves ĉas tekmovanja se je treba vesti spoštljivo in vzorno.
 Spoštovati je treba nasprotnike, vendar z ţeljo, da jih na pošten naĉin premagamo.
 V primeru nenamerne fiziĉne sile nad nasprotnikom se moramo opraviĉiti.
 Pomembno je tudi izobraţevanje staršev (kulturno navijanje, izobraziti jih v
kultivirane navijaĉe, da bodo vzor svojim otrokom/dijakom).
 Navijaĉe šole je treba s predhodnim sestankom opozoriti na kulturen naĉin navijanja
in uporabe navijaških rekvizitov (prepreĉevanje izdelanih ritualov neprimernega
navijanja).
 Omejiti je treba imperativ zmage (lepo je zmagati, a ne za vsako ceno – siliti
poškodovane k igri, nedovoljeni pripomoĉki).
 Enakovredno obravnavanje vseh prisotnih v igri (sodniške odloĉitve, enakovredna
razporeditev vlog v ekipi).
 Nedopustna je socialna razslojenost (šport za vse, razvijati je treba sistem vrednot).
 Izobraziti moramo tudi opazovalce, da primerno reagirajo ali poišĉejo pomoĉ, ĉe je
treba.
 Sprejemanje in podpiranje fiziĉno in motoriĉno šibkejših v skupinsko dinamiko (igra).
 Vsako obliko nasilja moramo prijaviti nadrejenim (uĉitelju, organizatorju
tekmovanja).

3

Zaključek

Za najbolj uĉinkovit naĉin prepreĉevanja nasilja sta se pokazala metoda pogovora z dijaki
in podajanje znanja o nastali problematiki. Model napisanih pravil proti nastanku nasilja se je
izkazal za uĉinkovitega, nastal je z namenom prepreĉevanja medvrstniškega nasilja.
Zapisana in doloĉena pravila pri razredni uri so zapisana na primarni ravni razreda.
Odraţajo lastne izkušnje dijakov z dodanimi predlogi uĉitelja. Pravila bi bilo smiselno
nadgraditi in razširiti kot vzorĉen model na ravni šole z ozavešĉanjem vseh dijakov in
uĉiteljev.
Uĉitelji in športni pedagogi bi morali pridobiti osnovno znanje o pojavu nasilja v športu
ţe na fakulteti, saj v tem primeru ne bi minevala leta, ko si s svojimi delovnimi izkušnjami
pridobivajo znanje o tej problematiki.
Pri raziskovanju tematike nasilja smo ugotovili, da je zelo malo strokovne literature in
primerov dobre prakse pri športni vzgoji. Kot model pridobivanja informacij in praktiĉnih
vidikov je priporoĉljivo izobraţevanje uĉiteljev na delavnicah, strokovnih posvetih in
sreĉanjih uĉiteljev. Ti bi morali pridobljeno znanje posredovati dijakom. Prispevek osvetljuje
problematiko in jo prikazuje kot zelo pomemben vidik reševanja nasilja pri športni vzgoji,
vendar bi bilo treba za pridobitev še veĉ kvalitetnih rešitev tematiko razširiti na širši del
strokovne javnosti.
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Mobing – nasilje med najstniki: obravnava pri pouku nemščine
Mobbing – gewalt unter jugendlichen: eine unterrichtsstunde bei deutsch
Nataša Lešnik Štrafela, prof., uĉiteljica nemšĉine, II. gimnazija Maribor.

Povzetek
V strokovnem ĉlanku so predstavljene osnovne znaĉilnosti mobinga in kibernetskega
nasilja in vkljuĉevanje tematike v uĉni proces. V današnjem ĉasu je izrednega pomena, da
mladostnike osvešĉamo o uporabi moderne tehnologije in nevarnosti, ki so povezane z njeno
uporabo, ter jim nudimo rešitve ter pomoĉ. Prikazan je primer uĉne ure na temo internet in
nevarnosti mobinga med mladimi ter na kaj morajo biti pozorni. Veliko je samostojnega
raziskovanja, uĉenja preko video posnetka, aktiviranja predznanja ter spodbujanje
razmišljanja in ukvarjanja s temo.
Kljuĉne besede: mobing, kibernetsko nasilje, najstniki, nemšĉina
Zusammenfassung
In dem Fachartikel sind die Grundlagen vom Mobbing und Cyber Mobbing dargestellt,
sowie die Einbindung in den Lernprozess. In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, dass
Jugendliche über die Internetnutzung und deren Gefahren informiert sind. Wir müssen ihnen
auch Lösungen und Hilfe anbieten. Im Artikel ist eine Unterrichtseinheit zum Thema Internet
und Mobbing unter Jungendlichen vorgestellt, sowie worauf sie bei der Internetnutzung
achten müssen. Sie müssen viel selbst recherchieren, über Videos lernen, Vorwissen
aktivieren sowie über das Thema reflektieren und nachdenken.
Schlüsselwörter: Mobbing, Cyber-Mobbing, Jugendliche, Deutsch
Lektor: Matej Štrafela

1

Učni načrt in kibernetsko nasilje

V strokovnem ĉlanku je predstavljena aktualna tema iz podroĉja nasilja nad mladimi oz.
med mladimi, tako imenovan mobing oz. natanĉneje kibernetski mobing imenovan tudi
»cyber mobbing«.
Ker se po uĉnem naĉrtu za nemšĉino sreĉujemo z razliĉnimi temami, je eno od
pomembnih podroĉij tudi »sporazumevanje (razvijanje sporazumevalnih zmoţnosti),
medsebojno razumevanje in spoštovanje (razvijanje medkulturnih zmoţnosti) ter osvajanje,
povezovanje zmoţnosti in uĉnih vsebin med razliĉnimi predmeti / disciplinami, kar posredno
pomeni tudi globlje razumevanje dejstev, posplošitev, definicij in odnosov… razvijajo
empatijo, …prevzemajo pobude k razreševanju problemov, …gradijo zavest o osebni
odgovornosti.« (Uĉni naĉrt nemšĉina 2009)
Kot vidimo so pomembna podroĉja medsebojni odnosi in reševanje konfliktov.
Pomembno je, da temo nasilje vkljuĉujemo v kar se da veliko podroĉij oz. situacije, in to ne le
kadar pride do konkretnih situacij nasilja in moramo stvari reševati temveĉ tudi kot preventiva
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in osvešĉanje in opozarjanje na nevarnosti, ko se sreĉamo s problematiko v vlogi starša,
socialnega pedagoga, svetovalca ali uĉitelja, razrednika, kriminalista. Na tak naĉin lahko
pomagamo prepoznavati ţrtve nasilja, ţrtve same pa najdejo nasvet ali pogum, da se komu
zaupajo, bodisi prijatelju, staršem, pedagogom, svetovalcem na centru za pomoĉ v primeru
nasilja. Zato vkljuĉujemo to aktualno problematiko tudi v uĉni proces pri nemškem jeziku, ko
spoznavamo tematsko podroĉje medijev. Za uĉitelja predstavlja tema tudi izziv, saj si mora
prebrati dodatno literaturo, zbrati material za obravnavo pri uri, ter se informirati o znakih
nasilja, ukrepih za prepreĉevanje ter pomoĉ ţrtvam. Prav tako pa mora pokazati veliko mero
empatije in razumevanja in tudi le to spodbujati pri dijakih, da do takšnih situacij niti ne pride.

2

Učna ura o kibernetskem nasilju

V zadnjem tisoĉletju se je poleg fiziĉnega nasilja pojavila tudi nova vrsta nasilja,
verbalno in psihiĉno nasilje, ki »ima povsem iste cilje kot fiziĉno nasilje: nekoga si podrediti,
ga ustrahovati, odgnati, zlomiti njegovo drţo in ga torej narediti neuspešnega.« ( Breĉko
2010, str. 13 )
Pojavijo se nove kompetence, ki jih je potrebno razvijati:
 refleksijska kompetenca – refleksija lastnega obnašanja, objavljanje slik, osebnih
podatkov in kritiĉna analiza obstojeĉih materialov na spletu.
 interaktivna kompetenca: skrbna interakcija in komunikacija v internetu in socialnih
omreţjih, ne podajanje osebnih podatkov ali komentiranje objav in poroĉil
zmanjšujejo moţnosti, da postanemo ţrtev nasilja.
 urejevalna kompetenca – kdor omeji in kontrolira koliĉino preţivetega ĉasa na spletu
zmanjša moţnost spletnega nasilja. ( Ratgeber Cyber-Mobbing 2018 )
Na temo uĉne ure preidemo preko pogovora o medijih, njihovih prednostih in slabostih.
Kaj hitro se pojavi ideja zlorabe in nasilja ter anonimnosti. Dijaki so marsikaj ţe doţiveli,
prebrali, slišali in videli. Kot uvodni impulz pokaţemo sliko, ki prikazuje mladostnika v
stiski. Ob opisovanju slike preidemo na moţne vzroke, aktivira se njihovo predznanje.
Tako kot pri mobingu se pojavljajo v tej obliki kritiziranje dela, dajanje pripomb,
zastraševanje po telefonu, pisne groţnje, odklonilne geste, izmikanje neposrednim stikom.
Pogosto prejemajo ţrtve pisne groţnje po spletu, ustvarjajo se spletne strani, kjer se objavljajo
zapisi in slike. Ţrtev se izloĉi, ignorira, premesti na drugo šolo ali kraj, napaden je ugled
ţrtve. Pogosto pride do obrekovanja, širjenja govoric, smešenja, norĉevanja, oponašanja gest,
glasu ţrtve… ( Breĉko 2010, str. 26-35 )
Posebnost Cyber mobing je, da se dogaja neprestano, doseţe veliko ciljno publiko in se
storilci poĉutijo anonimne in s tem še moĉnejše. Nadlegovanje nas doseţe preko vseh
mobilnih naprav in interneta. Po navadi pa je osumljenec iz kroga poznanih ali iz neposredne
bliţine. Ali se zaĉne nasilje na spletu ali ţe v realnem svetu je razliĉno, pogosto ve ţrtev, kdo
ga nadleguje. Še ena teţava je, da se informacije bliskovito širijo in jih ţrtev ne more sama
odstraniti. (klicksafe.de, b.d. )
V nadaljevanju ure predvajamo kratek video posnetek na internetu ( Let´s Fight It
Together, b.d. ), ki je bil posnet kot opomin in prikazuje kaj se lahko vsakemu od nas pripeti.
Ob ponovnem gledanju si dijaki zapisujejo kakšne oblike nasilja vidijo, dopolnijo miselni
vzorec od zaĉetka ure ter odgovorijo na vprašanja, ki jih pripravimo kot uĉni list. (
klicksafe.de, b.d. )
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Sledi pogovor o razlogih za nastanek takšnega psihiĉnega nasilja in moţne posledice.
Dijaki se v manjših skupinah pogovarjajo o videnem, kasneje se zdruţita po dve skupini in na
koncu se misli in sporoĉila predstavijo vsem. Pojavi se vprašanje kako pa lahko ţrtvam
pomagamo. V ta namen jih usmerim na spletno stran klicksafe.de, kjer poišĉejo informacije.
Na strani so tudi spletni bilteni, kaj in kako prepoznavamo, pomagamo, kam mladostnike in
otroke usmeriti. Namenjeni so vsem, tako staršem, uĉiteljem in pedagogom, mladostnikom.
Po skupinah poišĉejo odgovore na posamezne naloge. Pogledamo si še kratka vprašalnika
kdaj govorimo o mobingu in kako lahko kot starš, sošolec ali pedagog prepoznaš ţrtev
mobinga. (Mobbing bei Kindern und Jugendlichen, 2016 )
Primerjajo in analizirajo statistiko, nasvete kako reagirati, kaj pravi zakonodaja. Le te
primerjamo nato z našo drţavo. Imamo mi tudi takšno zakonodajo? Pri nas to ureja Ustava in
Kazenski zakonik. Ugotovimo, da je nekaj skupnih evropskih organizacij ter tudi prav
kibernetski kriminalisti. Obstaja Center za raĉunalniško preiskovanje, kjer delujejo
kriminalisti z odloĉnim znanjem raĉunalništva ter informatike, saj se ravno to podroĉje zelo
hitro spreminja. Na spletu najdemo tudi veĉ institucij, ki pomagajo. ( SAFE.SI, TOM…)
Kot zakljuĉek ure zapišejo krajše misli, kako lahko sami varneje dostopajo do spleta, kaj
lahko objavijo, kako se lahko zašĉitijo v virtualnem svetu.

3

Prihodnost

Ĉas odrašĉanja je v zadnjih desetletji postal še napornejši. Z razvojem tehnologije in
prihodom interneta in mobilnih naprav se moramo kot druţba sooĉati z vedno novimi izzivi in
teţavami. Vsi uporabljamo spletna omreţja, le redki pa vedo, kam oz. na koga se obrniti v
primeru teţav ali nadlegovanja. Veĉino še vedno ne skrbi zasebnost, objave in nevarnost, ki
izhaja iz spleta. Šele ko smo v vlogi ţrtve, se zaĉnemo zavedati vseh negativnih posledic.
Nasilje, predvsem fiziĉno je ţe od nekdaj bilo, sedaj pa se je preselilo še v virtualni svet in
dobilo veĉje razseţnosti. Veliko dijakov naše šole še ni imela opravka z virtualnim nasiljem,
le posamezniki poznajo koga ali pa so bile le kakšne nezaţelene objave slik ali besedil, ki so
jih uspeli rešiti. Seveda obstaja moţnost, da ne ţelijo javno o tem spregovoriti. In ravno zato
je pomembno, da se o teh stvareh pogovarjamo, da jim pokaţemo in ponudimo rešitve, da se
spopadajo tudi z manj znanimi temami in problemi. Tudi ĉe objava slike, ki je ne ţelimo
lahko ima zelo hude posledice, vĉasih se ne zavedajo, da imajo tudi takšne objave posledice
za dotiĉno osebo. Mogoĉe postanejo nato bolj dovzetni za teţave drugih in tudi pravilno
reagirajo in se zavzamejo za ţrtev. Prav tako je pomembno, da otroci in mladostniki
spregovorijo o problemih in se zaupaj, saj jih lahko le tako zašĉitimo pred negativnimi
posledicami nadlegovanja. V prihodnje bi morali govoriti še veĉ javno o kibernetiĉnem
nasilju tako med mladostniki kot tudi med odraslimi in na delovnem mestu.

4
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Delavnice za preventivo in zmanjšanje nasilja
Workshops for prevention and reduction of violence
Klavdija Paldauf, prof. nemškega jezika s socialno pedagoško dokvalifikacijo, OŠ Verţej,
Enota Dom

Povzetek
V OŠ Verţej, Enota Dom, ki opravlja funkcijo vzgojnega doma strokovni kader skrbi za
otroke ves ĉas, tudi ponoĉi ter v ĉasu prostih dni in poĉitnic, pri ĉemer veĉino ĉasa otroci v
vsakodnevnih dejavnostih in aktivnostih preţivijo z vzgojitelji. Kot predstavitev in evalvacija
primera iz prakse predstavljam delavnice za preventivo in zmanjšanje nasilja, ki smo jih
lansko šolsko leto izvajali v skladu z Naĉrtom zmanjševanja medvrstniškega nasilja v
Vzgojnem domu in Osnovni šoli Verţej, katerega smo ga oblikovali ob zaznanem poveĉanem
medvrstniškem nasilju.
Kljuĉne besede: ĉustvene/vedenjske teţave, nasilje, preventiva
Abstract
Educational home Verţej is a unit of the Elementary school Verţej. Here educators
provide care for children with behavioral and emotional disorders all the time, also during the
night, on free days and on holidays. Educators support the children in their every-day
activities. In my article, I want to introduce the workshops for prevention and reduction of
violence. These workshops were formed last year at our institution as part of the program for
reducing and prevention of violence.
Ime in priimek lektorja: Jerica Golob Peterka

1

Uvod

Kot vzgojiteljica otrok in mladostnikov (v nadaljevanju otrok) s ĉustvenimi in
vedenjskimi teţavami/motnjami sem ţe 11 let zaposlena v OŠ Verţej, Enota dom, ki izvaja
program vzgojnega doma in je ena izmed treh enot OŠ Verţej.
V OŠ Verţej v zadnjem ĉasu opaţamo porast razliĉnih oblik nasilja. Otroci k nam
prihajajo ţe s svojimi ĉustvenimi in vedenjskimi teţavami ter neprimernimi vedenjskimi
vzorci. Nadoknaditi morajo veliko zamujenega: socialne kompetence šele pridobiti in se
nauĉiti primernih naĉinov reševanja konfliktov ter sprejemljivih vedenjskih vzorcev, ki so jih
spremljali do sedaj, ĉesar smo se zaradi tega lotili še posebej poglobljeno.

2

Zmanjševanje medvrstniškega nasilja v Vzgojnem domu Verţej

Mnenja smo, da na rast nasilja vplivajo poveĉano število otrok v vzgojnem domu,
nasiĉeno polne vzgojne skupine (10 otrok), pomanjkanje intimnega prostora, moţnosti umika
in individualnega dela z otroki. Prisotna je teţka problematika (kombinirane motnje) in
nepripravljenost otrok za sodelovanje. Zaradi številnih novih namestitev otrok v vzgojni dom
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v zelo kratkem obdobju ali celo v istem ĉasu, pa adaptacijski ĉas in poslediĉno vkljuĉitev v
skupino nista ustrezna
Za priĉetek sistemskega reševanja medvrstniškega nasilja smo konec januarja 2019 za
otroke OŠ Verţej pripravili spletno anketo na temo Medvrstniško nasilje na OŠ Verţej, katero
so izpolnjevali uĉenci druge in tretje triade iz vzgojnega doma kot tudi uĉenci, ki prihajajo iz
našega šolskega okoliša. Ugotovili smo, da se otroci zavedajo, da je medvrstniško nasilje
prisotno, da pa ga ocenjujejo kot nesprejemljivega in si ţelijo sprememb, kar so s svojimi
odgovori na nek naĉin ţe nakazali.
Ker se nam je zdelo pomembno, da se problematike nasilja lotimo sistemsko, smo
aktivno vkljuĉili otroke, njihove starše in njim pomembne druge osebe, tj. strokovno osebje.
V ta namen je bila oblikovana strokovna skupina, ki je pripravila program namenjen
preventivi in zmanjševanju nasilja, pri samem izvajanju pa smo sodelovali vsi strokovni
delavci doma in šole. V svojem prispevku se osredotoĉam na izvajanje programa v vzgojnem
domu.
Pred samim priĉetkom izvajanja programa »Načrt zmanjševanja medvrstniškega nasilja v
vzgojnem domu in osnovni šoli Verţej« smo seznanili celotno domsko skupnost, strokovne
delavce in tehniĉno osebje.
V program smo vkljuĉili tudi starše, za katere smo organizirali strokovno predavanje,
delavnice za starše in roditeljski sestanek, kateri so bili namenjen tej temi.
Za strokovne delavce je bilo organizirano izobraţevanje Marka Juhanta in pravno
svetovanje ter za strokovne delavce doma še supervizija.
Za domske otroke smo v sodelovanju s policijo organizirali tri predavanja z delavnico za
tri skupine otrok: dekleta, fantje mlajši od 14 let in fantje starejši od 14 let, ki so ţe kazensko
odgovorni. Pri tem so se seznanili z vrstami in oblikami nasilja ter posledicami le-tega.

3

Delavnice za preventivo in zmanjšanje nasilja med otroki

Program strokovnih delavcev vzgojnega doma je zajemal delavnice z otroki. Vzgojitelji,
psihologinja in svetovalna delavka smo pripravili vsak (najmanj) eno delavnico s pripravo, ki
vsebuje vse elemente socialno-pedagoške priprave. Priprave smo zbrali v knjiţico, ki vsebuje
ĉez 30 uporabnih delavnic/dejavnosti.
Delavnice smo strokovni delavci izvajali 1x tedensko od marca do junija s celo skupino
ali po potrebi v manjših skupinah, na naĉin, da se vsebine niso podvajale.
Vsebine, ki smo jih zajeli v delavnicah so povezane v sklope: konstruktivni naĉini
reševanja konfliktov, posledice konfliktov, ĉustva, vzpostavljanje dobrih medsebojnih
odnosov, komunikacija, umirjanje, prijateljstvo, uĉenje spretnosti in socialnih kompetenc …
Med pomembnejšimi cilji delavnic lahko izpostavim naslednje:
 analiziranje konfliktnih situacij s poudarkom na ozavešĉanju o naĉinih prepreĉevanja
nasilnega dejanja še preden se zgodi;
 ocenjevanje zmoţnosti lastne kontrole, nadzora vedenja v razliĉnih situacijah;
 ozavešĉanje loĉevanja med neprijetnim dogodkom, teţavo, konfliktom in
medvrstniškim nasiljem;
 ozavešĉanje moţnosti za iskanje pomoĉi (kaj storiti, na koga se obrniti);
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 ozavešĉanje o pomenu sprejemanja in spoštovanja drugaĉnosti, razumevanju,
zaupanju, tolerantnosti, strpnosti, solidarnosti, vztrajnosti, sodelovanju, sklepanju
kompromisov;
 pridobivanje sposobnosti boljšega spoznavanja in zaznavanja samega sebe in svojega
socialnega okolja;
 razvijanje kritiĉnega odnosa do nasilja;
 razvijanje strategij za prekinitev ali zmanjšanje nasilja;
 razvijanje zavedanja, da je vedenje odloĉitev vsakega posameznika (da ima
posameznik vedno izbiro);
 spodbujanje kulture nenasilnih medosebnih odnosov (gradnja dobrih medosebnih
odnosov brez nasilja);
 spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev ter iskanje strpnih in konstruktivnih
naĉinov reševanja frustracij, problemov in konfliktov;
 sprošĉanja nakopiĉene energije na sprejemljiv naĉin (sprostitvene dejavnosti, športne
aktivnosti, umetnost, igra);
 vzpodbujanje samoopazovanja in opazovanja drugih (vedenje, ĉustva, obĉutki,
spremljanje poĉutja …).

4

Analiza in ugotovitve

Po opravljeni delavnici je vsak vzgojitelj pripravil še evalvacijo dejavnosti (potek,
uĉinek, pozitivni rezultati, teţave, uporabne vsebine za naprej, predlogi). Ob koncu šolskega
leta smo pripravili in predstavili še poroĉilo o izvedbi delavnic, katerih rezultati se bodo lahko
uporabili pri nadaljnjem delu z otroki.
Ugotovili smo, da so v veĉini skupin vzgojitelji zadovoljni s potekom delavnic. Veĉina
jih je delavnice izpeljala do konca in s tem dosegla zastavljene cilje. Le redki so morali zaradi
neprimernega vedenja otrok, delavnice predĉasno prekiniti.
Še posebej so otrokom všeĉ in zanimive delavnice, ki vsebujejo zgodbe z doloĉenimi
nauki, saj jih njihove vsebine ob poslušanju pritegnejo. Tudi ĉe v zaĉetku niso pokazali ravno
posebnega navdušenja nad delavnico, so ugotovili, da se na koncu iz teh zgodb tudi nekaj
nauĉijo. Otrokom so všeĉ tudi delavnice, ki se navezujejo na konkretne situacije iz njihovega
ţivljenja, na dogodke, v katerih prepoznajo sami sebe in svoje obĉutke ter s katerimi se lahko
poistovetijo. Prav tako so jim všeĉ delavnice, ki se odvijajo zunaj na prostem, v naravi, saj so
tam bolj sprošĉeni in aktivnosti ne doţivljajo kot delavnico oz. nujno dejavnost.
Kot problem se je pojavil, da so bile nekatere delavnice predolge, saj se otrokom ne ljubi
daljši ĉas sodelovati, še posebej, ĉe jim delavnica ni všeĉ oziroma jim ni zanimiva. To se je
pojavljalo tam, kjer so bili prisotni tisti otroci, ki so pogosto med povzroĉitelji nasilnih dejanj.
Kljub vsemu lahko zakljuĉimo, da so bile delavnice dobrodošle in so pri veĉini otrok
vzpodbudile razmišljanje o sebi, drugih in zavedanje o prisotnosti nasilja, hkrati pa smo z
izvajanjem ponudili številne moţne rešitve za zmanjšanje ali odpravo nasilnega vedenja.
Zavedamo pa se, da se vedno najdejo posamezniki, še posebej med otroci s ĉustvenimi in
vedenjskimi teţavami/motnjami, ki prihajajo v našo ustanovo, kateri potrebujejo poglobljeno
in individualno obravnavo, sploh v primerih, ko je njihovo odstopajoĉe vedenje tako moĉno
zakoreninjeno, da z obiĉajnimi pristopi uspeh ni moţen.
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Primer dobre prakse mobilnega učitelja pri preprečevanju nasilja v
osnovni šoli
Example of a good practice of mobile teacher in preventing violence in
primary school
Karmen Ferš Kukolj, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike, socialni pedagog,
OŠ Verţej, Enota Dom

Povzetek
V prispevku bom predstavila primer dobre prakse pri prepreĉevanju nasilja v OŠ, ki se je
priĉelo v druţini in nadaljevalo v šoli. Menim, da je kljuĉno takojšnje reagiranje vseh, ki
zaznajo nasilje, saj vemo, da se nasilje ne neha, dokler ga ne ustavimo. V našem primeru so
ga zaznali in ustavili ţe v kali, ko so starše prijavili pristojnemu CSD. Otrok je dobil pomoĉ
mobilnega pedagoga, ki se je v tem primeru pokazal kot prava izbira. Kljuĉni so bili drugaĉni
pristopi k uĉencu, ki so se po letih socialnopedagoške pomoĉi pokazali kot dobri, saj je nasilje
v šoli v celoti izginilo.
Kljuĉne besede: nasilje, dodatna strokovna pomoĉ, mobilni pedagog, drugaĉni pristopi.
Abstract
In this article I will present an example of good practice in preventing violence in primary
school, which began in the family and continued in school. In my opinion, the immediate
reaction of everyone who perceives violence is crucial, knowing that violence does not stop
until we stop it. In our case, it was detected and stopped at the beginning when the parents
were reported to the competent CSD. The child received the help of a mobile educator, which
in this case proved to be the right choice. Crucial were the different approaches to the pupil,
which, after years of social-pedagogical assistance, proved to be good, as school violence
disappeared altogether.
Lektorica: Monika Zanjkoviĉ, prof. slov.

1

Mobilni pedagog

V prispevku bom predstavila primer dobre prakse mobilnega pedagoga pri prepreĉevanju
nasilja v osnovni šoli, ki se je sicer priĉelo doma in se je iz primarnega, druţinskega okolja
preneslo v širše druţbeno okolje, v šolo. S prijavo nasilja v druţini je šola izgubila zaupanje
in sodelovanje staršev, dobila pa nasilje s strani njihovega otroka v šoli, saj vemo, da nasilje
rodi nasilje. Mobilni pedagogi izvajamo DSP po razliĉnih šolah. Kot zunanji sodelavci tako
nismo obremenjeni s preteklostjo, zamerami staršev in otrok, prav tako pa tudi ne s
preteklostjo in zamerami uĉiteljev ter svetovalnih delavcev.
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2

Proces pristopov

Opisan primer predstavlja zgodbo o uspehu, ki pa ni nastala ĉez noĉ. Potrebno je bilo
ogromno volje, podpore in razumevanja, ki so korak po koraku pripomogli k velikim
spremembam. Z uĉencem, ki je sedaj v devetem razredu, se še vedno dobivava dvakrat na
teden, ţe šesto leto. Še vedno je v procesu spreminjanja. Doma je bila izvršena laţja oblika
nasilja s strani mame, a CSD zadeve ni prijavil naprej, saj je bila ţe sama prijava dovolj za
druţino, da so se stvari zaĉele premikati na bolje. Starši so se udeleţili pogovora na CSD,
otroka so peljali na pregled k pedopsihiatru in skrajno resno vzeli opozorilo, da sina lahko
namestijo v vzgojni zavod, ĉe bo še naprej izvajal nasilje v šoli. S svojo fiziĉno moĉjo se je
namreĉ rad kazal pred sošolci, premikal mize in jih ustrahoval, spušĉal neprimerne in glasne
glasove ter se tolkel po prsih. Obĉasno je koga prijel za vrat in ga dvignil visoko v zrak.
Uĉenec je dobil DSP, od tega dve uri na teden socialnega pedagoga. Ponovno ţelim poudariti,
da se mi zdi zelo pomembno, da prihaja pomoĉ od zunaj, iz drugih šol oz. institucij, saj tako
uĉenec kot starši zunanje oblike pomoĉi laţje sprejmejo – ĉe ţe morajo, ker so nekaj storili
narobe. Veliko je odvisno od izvajalca samega, saj lahko tudi on, z neprimernim pristopom,
uniĉi odnos, ki se še sploh ni zaĉel. Prvi stik ter obĉutek varnosti in zaupanja sta kljuĉna.
Otrok nas sprejme ali ne. Ĉe nas sprejme, je toliko laţje vzpostaviti odnos, na katerem se
potem lahko gradi vse. Tudi ĉe nas ne sprejme takoj, ga lahko s svojim delom, ki temelji na
praviĉnosti in zaupanju, sĉasoma pridobimo. Otrok o starših na zaĉetku ni govoril, na
ĉustvenem nivoju se je veĉkrat obnašal zelo infantilno, saj je cepetal, teţko dihal, stiskal pesti.
Imava odnos, ki je poln zaupanja, razumevanja in podpore ter opolnomoĉenja. Pri najinih
urah veĉkrat greva na sprehod, saj se tam laţje sprosti. Veliko sva igrala druţabne igre, kjer se
je nezavedno uĉil porazov, neprijetnih obĉutkov. Še vedno krepiva njegovo samopodobo in
zaupanje vase, zavestno jaĉam njegove šibke strani – sladkarije (tehta 130 kg, visok je 195
cm). Uĉiva se o ĉustvih, o samonadzoru. Pomagala sem mu pri navezovanju stikov z vrstniki,
ga opogumljala, da je kljub socialni izolaciji obiskoval pouk, ga navajala na ustreznejšo
komunikacijo. Na vsakem sreĉanju ga še vedno ozavešĉam, da s silo in kriĉanjem ter
ustrahovanjem ni moĉ rešiti konfliktov. Uĉila sva se ustreznejših reakcij ob jezi, stiskah in
omejitvah. Še vedno utrjuje, kako se spopadati, ko je ţrtev verbalnega in psihiĉnega nasilja
(ţaljivke, zasmehovanje, poniţevanje). Drugaĉni pristopi, ki jih šola prej ni bila vajena
(sprehodi, druţabne igre, pogovori), so na zaĉetku povzroĉali ĉudenje pri nekaterih uĉiteljih,
prav tako tudi pri starših (zakaj se samo pogovarjata in igrata, ne pa uĉita) in pri uĉencu
samem (ni bil vajen, da ne obravnavava uĉne snovi). A ĉe imamo pravo drţo ter
argumentiramo rezultate, ki so tudi vidni, smo na koncu vsi zadovoljni. Obravnave, ki jih
imenujem šola za ţivljenje, vsebujejo še pogovore o procesu sprememb in rasti, o zdravi
prehrani in aktivnem preţivljanju prostega ĉasa, prepoznavanju lastnih potreb. Rad riše in
barva. Nauĉil se je sprejemati tudi pohvale, vesel je vzpodbud. Spoznavala sva ĉustveno
inteligenco, krepila obĉutek lastne vrednosti. Po potrebi sem se pridruţila tudi razrednim
uram. Z razredniki in SS smo imeli redne timske obravnave, kjer smo sproti evalvirali
zastavljene cilje, jih spreminjali in se vedno fokusirali na otroka. Tudi s starši sem dobro
sodelovala, saj sem vzpostavila odnos, ki je rastel na zaupanju in pomoĉi njim in njihovem
otroku. Veĉkrat sem jih napovedano obiskala tudi na domu, da smo na neformalen naĉin laţje
rešili nastalo situacijo, iz katere šola ni veĉ videla izhoda. In nam je uspelo. Vsakokrat. Tudi s
sinom so se zaĉeli pogovarjati na drugaĉen naĉin, niso veĉ delovali s pozicije moĉi in nasilja.
Otroka sem veĉkrat obiskala tudi med poĉitnicami, ga peljala na tortico, na sprehod. Tudi s
takšnim odnosom sem krepila in bogatila naše stike, jih nevsiljivo ozavešĉala o kvalitetni
izrabi skupnega prostega ĉasa (kolesarjenje, rolanje, sprehodi, obiski prireditev, druţabne
igre). Krepila sem njihovo vlogo, da sina spodbujajo, da se druţi z vrstniki, ki ga sprejemajo.
Tudi med šolo in starši sem tako poglobila stike in vzpostavila ponovno zaupanje z
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zavedanjem, da vsi delamo v dobrobit otroka. Starše sem nauĉila, da so postavljali meje in da
so iskali sinova moĉna podroĉja (kuhanje, pomoĉ pri drugih domaĉih in hišnih opravilih).
Fant je ĉustveno inteligenten in se kljub svoji fiziĉni premoĉi v razredu in na šoli zna
spoprijeti z izzivi, ki mu jih vsakodnevno prinaša interakcija s sošolci in uĉitelji ter
navsezadnje tudi s starši. Ve, da je moĉ v glavi in ne v mišicah.

3

Stop nasilju

Na koncu bi še poudarila, da je pomembna zgodnja obravnava oz. obravnava takoj, ko se
zazna nasilje, saj vemo, da nasilne osebe ne prenehajo z nasiljem, dokler jih ne ustavimo. Za
to pa je potrebno dobro sodelovanje razrednika, svetovalne sluţbe in staršev, pri katerih se vse
zaĉne in konĉa. Otroci, ki doţivljajo nasilje v druţini, imajo slabšo samopodobo in
samokontrolo ter poslediĉno niţji uĉni uspeh. Zato je šoli in staršem potrebno pomagati pri
zaznavanju in prepreĉevanju nasilja ter razumevanju nekaterih vedenjskih odklonov, ki so
nemalokrat pokazatelji nasilja v druţini. Na sreĉo se je nasilje, ki se je zaĉelo s klofuto doma,
hitro konĉalo, saj so vsi ĉleni v verigi (uĉitelj, svetovalna sluţba, CSD) odreagirali hitro in
pravilno.
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Ko igrača ali drugačnost privedeta do nedopustnega nasilja
When a toy or otherness leads to unacceptable violence
mag. Metka Hrastnik, prof., uĉiteljica razrednega pouka, OŠ Lovrenc na Pohorju

Povzetek
Nasilje ni nekaj tam daleĉ. Je med nami, pri nas, v šoli. V praksi se sreĉujem z razliĉnimi
vrstami nasilja, vsakiĉ znova pa se sreĉam z izzivom, kako pri svojih uĉencih nasilje ustaviti.
Ţalostno je, da je lahko drugaĉen videz posameznika vzvod nasilja, ali pa majhna igraĉa, ki si
jo v šolo prinesel, da jo pokaţeš in deliš s prijatelji. V svojem prispevku predstavljam naĉine,
ki so se v razredu izkazali kot dobri na daljši rok in so uporabni še danes, tudi v drugaĉnih
situacijah. Nekatere izmed njih lahko uporabimo tudi kot preventivo, da do nasilnih dejanj ne
pride.
Kljuĉne besede: nasilje, rešitev, preventiva, izziv
Summary
Violence is not something far out there. It is among us, with us, at our school. I enconter
different types of violence in practice and I face the challenge of stopping the violence of my
students each time. Unfortunatelly the source of violence may be one person's appearance or a
small toy that students bring to school, to show and share with friends. In my article, I present
ways that have been proven as good in the classroom over the long term and are still
applicable today, even in different situations.
Some of these can also be used as preventative measure to prevent acts of violence.
Key words: violence, solution, prevention, challenge
Lektorica: Katja Heriĉ, prof.

1

Fizično ali psihično nasilje – komu mar, govorimo o nasilju!

Nasilje je nedopustno. Konec. A ga ţal v praksi ni tako preprosto konĉati. Uĉitelji se z
nasiljem v šoli sreĉujemo vsakodnevno. Na nas pa je, da to nasilje pravi ĉas opazimo in
ustavimo. Morda smo uĉitelji razrednega pouka pri tem v nekolikšni prednosti, saj smo z
uĉenci tako rekoĉ cel dan in je morebitno napaĉno vedenje moţno hitreje zaznati. Ni pa nujno,
saj znajo otroci svoje nepravilno vedenje zelo dobro prikriti. Vsako, tudi najmanjše nasilje je
nedopustno. Sicer pa se dandanes sreĉujemo z veliko razliĉnimi naĉini in odtenki nasilja. V
vsakem primeru pa s takšnim obnašanjem prizadenemo škodo drugemu ţivemu bitju. Vse
oblike nasilja so boleĉe in pušĉajo posledice. (Buĉinel, Juhant, 2017)

2

Vizualna drugačnost naj NE bo vzvod za nasilje

Zalokar Divjakova (2000) v svoji knjigi, kot najpogostejšo obliko nasilja, omenja nasilje
med vrstniki, ki se kaţe kot izzivanje, zmerjanje, zaniĉevanje, prisili k raznim dejanjem,
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norĉevanju … In ravno to se je dogajalo v razredu, ki sem ga dobila. V razredu je bila deklica,
ki je bila veĉje in moĉnejše postave, z oranţnimi lasmi, uĉno šibkejša. Prav zaradi tega
pogosto tudi tarĉa posmeha, zapostavljanja, zaniĉevanja ţe iz vrtca, kar sem izvedela ob
predaji dela. Meni je pomenila izziv. Potrebovala sem mesec ali dva v 1. razredu, da sem
spoznala razred in znaĉaje posameznikov. Med uĉenci sem opazila deklico, ki je bila dobro
sprejeta in imela je dober ĉut do soĉloveka. Na samem sem jo prosila za sodelovanje z
izloĉeno deklico. Prosila sem jo, da je ona tista, ki bo vedno vzela to deklico v svoj par, svojo
skupino, jo povabila v igro … Na zaĉetku so ostali sošolci gledali nekoliko zaĉudeno, kmalu
pa so jo tudi sami zaĉeli posnemati. Uspelo je! Deklica se danes v razredu dobro poĉuti,
pridobila je na samozavesti, starši pa se mi vsako leto javijo in vedno znova zahvalijo za
ukrepanje.

3

Zadnji NE bodo vedno zadnji

Ob tvorjenju parov in skupin se zelo hitro pokaţe socialna slika v razredu. Pogosto se
zgodi, da so eni in isti otroci vedno zadnji izvoljeni in izbrani s strani sošolcev. Pri tem so
ranjena ĉustva in samozavest posameznika. »Prizadeti posamezniki ĉutijo strah, jezo,
razoĉaranje, nemoĉ, nemir, uţaljenost, ţalost, pa tudi poniţanje, krivdo, boleĉino, sovraštvo.«
(Zalokar Divjak, 2000, str. 124). Takšno zapostavljanje ţe nekaj let v razredu rešujem naĉrtno
z naslednjim navodilom: »Pri tvorjenju para, oziroma ko pokliĉeš naslednjega, upoštevaj
samo eno pravilo - Pokliĉi tistega, s katerim se v razredu najmanj druţiš, oziroma z njim
preţiviš najmanj ĉasa.« Nato dodam: »Ko ga izbereš, se zazri v njegov obraz. Boš videl, kako
ti je hvaleţen!« Otroci so prviĉ zaĉudeni, vendar sreĉni. Kmalu jim to pride v navado in kar
sami opozarjajo drug drugega, da upoštevajo to pravilo.

4

Fizično nasilje – STOP!

Zelo preprosto je takole reĉi, a pogosto teţje izvedljivo. »Otrokova dolţnost je, da svoje
spore rešuje na civiliziran naĉin.« (Juhant in Levc, 2011, str. 106) V razredu je bil deĉek z
Williamsovim sindromom, ki se v svojem grizenju ni ustavil niti, ko je ţe hodil v šolo. Sledili
so razliĉni ukrepi, ki sem jih izvajala: pogovor z otrokom, sporoĉila staršem, umik od
sošolcev, kaznovanje … A nobeden ni obrodil dolgotrajnih sadov. Izmislila sem si nov ukrep:
sošolci so tega uĉenca z glasnim STOP! opozorili, da ne dela prav. To je storil uĉenec, ki bi
ugriz prejel, ali katerikoli uĉenec, ki je dogodek opazil. Takšna ustavitev tega dejanja se je
zelo dobro obnesla tudi pri drugih dejanjih, ko so sošolci opazili, da dela narobe.

5

Naj igrača NE bo povod fizičnega in psihičnega nasilja

Poznamo tri tipe agresivnosti, ki so znaĉilne predvsem za dekleta. To so socialno
ustrahovanje (dekle je poniţano vpriĉo sovrstnikov), relacijsko ustrahovanje (razširjanje
laţnih govoric o tem dekletu) in ĉustveno ustrahovanje (z njo bo prijateljica, ĉe ne bo
prijateljica od druge) (Peĉjak, 2014). Sliši se najstniško, pa ni. Zgodilo se je v 2. razredu, ko
so uĉenci ob petkih lahko prinašali svoje igraĉe v šolo. Deklici A so podtaknili igraĉo druge
deklice, ta pa je z mislijo, da ji je deklica A igraĉo ukradla, pritegnila nase prav vse ostale
deklice tega razreda. Z dogodkom me je seznanila mama deklice A teden po prvem dogodku.
Dogodka v razredu ni bilo opaziti. Dogajalo se je v jutranjem varstvu ali podaljšanem bivanju.
Nasilje je deklico tako zelo bolelo, da se niti v popoldanskem ĉasu ni ţelela udeleţiti
dejavnosti v drugem kraju. Od sošolk je bila deleţna psihiĉnega in fiziĉnega nasilja. Zmerjale
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so jo s kradljivko, jo izloĉale iz igre, naslednjiĉ vkljuĉile v igro, kjer je zagotovo izgubila,
vlaĉile za roko, jo potisnile v grmovje, jo prisilile, da je dala roko v kapo polno smrekovih
iglic … Deklice 2. razreda. Pri takšnem dogodku je bilo treba ukrepati takoj. Z deklico A sva
bili dogovorjeni, da naslednji dan pouk poteka normalno. Vedela je, da do zadnje ure pouka
ne bom ukrenila niĉ, temveĉ bom situacijo v razredu le skrivoma opazovala, sama pa se naj
poskuša normalno vkljuĉevati v razred. Zadnjo uro pouka smo sedli v krog. Zadevo smo
reševali po naslednji poti:







pogovor – kdo smo mi in kaj nas povezuje;
zaprite oĉi in pomislite, ali ste komu v zadnjih dveh dneh storili, kaj slabega;
naštejem, kar mi je povedala mama in kar sem opazila sama do te ure;
vkljuĉimo še uĉiteljico podaljšanega bivanja;
vsaki deklici posebej povem, s ĉim me je presenetila in razoĉarala;
prinesem ĉrtaste liste, na katere morajo od petka do ponedeljka napisati, kaj so storile
deklici A in kako bi se one poĉutile na njenem mestu;
 list mora biti podpisan s strani staršev;
 v ponedeljek jih preberemo, kjer sem dvomila o podpisu, sem poklicala domov in
preverila;
 seznanila sem jih z nadaljnjimi ukrepi, ĉe se kaj takšnega še enkrat ponovi.

6

Korelacija starši – učitelj – nasilje

V svoji delovni praksi veliko ĉasa ĉez leto, predvsem pa energije, namenim odnosu s
starši. Prepriĉana sem, da imamo v razredu manj nasilja, ĉe s starši dobro sodelujemo. Ko so
starši na naši strani, ko stoodstotno zaupajo v naše uĉno in vzgojno delo, takrat se lahko tudi
kadarkoli obrnemo nanje in nam pri tem vzgojnem delu pomagajo. Kakor pravi Juhant (2011,
str. 103): »Dolţnost staršev je, da se postavite na stran uĉiteljev in šole, da v sodelovanju
rešujete tudi najbolj nenavadne zaplete.«

7
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Obvladovanje medvrstniškega nasilja pri pouku knjiţevnosti
Managing peer-violence in literature classes
Doroteja Šporn, profesorica slovenšĉine, Osnovna šola Mengeš

Povzetek
Medvrstniško nasilje je zaznati tudi med poukom vpriĉo uĉitelja, pogosto v neverbalni
obliki, npr. s prikritim posmehom. Pri pouku knjiţevnosti so tarĉe nasilja retoriĉno manj
spretni, introvertirani in uĉenci s posebnimi potrebami. To problematiko sem poizkusila rešiti
z diskusijo o prebrani knjigi v obliki spletnega foruma, ki ga sama moderiram. Rezultati
ankete, ki sem jo izvedla po konĉani spletni diskusiji so pokazali, da kar 75,4 % uĉencev
meni, da se z razpravo na spletnem forumu izognejo neverbalnemu medvrstniškemu nasilju.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, osnovnošolci, tretja triada, pouk knjiţevnosti
Abstract
Peer violence happens during lectures, often in a non-verbal form, e.g. disguised ridicule.
In literature classes, the targets of violence are the rhetorically less adept, introverted and
students with disabilities. I have tried to address this problem by discussing a book they had
read in the form of an online forum, which I was moderating. The results of the post-survey
showed that 75.4% of the pupils felt that there was no non-verbal peer violence in the online
forum and they felt safer.
Key words: peer-violence, elementary school, third triad, literature class
Lektorica: Doroteja Šporn

1

Zaznavanje nasilja med poukom

Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraţevalnih
zavodih (Lešnik Mugnaioni, D., Klemenĉiĉ, I., Filipĉiĉ, K., Rustja, E., Novaković, T., 2016)
je temeljni dokument s podroĉja medvrstniškega nasilja, s katerim naj bi bil seznanjen vsak
uĉitelj, in ki opozarja na niĉelno toleranco do nasilja in takojšnjo intervencijo ob zaznavanju
le–tega.
Medvrstniško nasilje ni locirano zgolj na šolske hodnike in na ĉas, ko uĉitelja ni v
razredu, ampak ga je zaznati tudi med poukom vpriĉo uĉitelja. Spletni forum v spletni uĉilnici
je ena izmed oblik, ki ponuja moţnost, da se izognemo nekaterim neposrednim oblikam
neverbalnega medvrstniškega nasilja med poukom, ki se pojavljajo predvsem pri klasiĉnem
razpravljanju v razredu.
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2

Obvladovanje nasilja pri pouku knjiţevnosti

Med poukom knjiţevnosti se pogosto razpravlja o bolj ali manj za najstnike obĉutljivih
temah. Uĉenci morajo med razpravo jasno izraţati svoja stališĉa do prebranega besedila,
ubesediti svoje misli, kritiĉno presojati sporoĉilno vrednost literature itd. Pri tem so
izpostavljeni medvrstniškemu nasilju.

2.1 Oblike medvrstniškega nasilja pri pouku knjiţevnosti
Govorimo o klasiĉni razpravi pri pouku knjiţevnosti v razredu, kjer uĉitelj vodi diskusijo,
uĉenci pa se vkljuĉujejo vanjo samoiniciativno ali na pobudo uĉitelja. Retoriĉno spretnejši in
ekstrovertirani uĉenci so pri tem uspešnejši. Dominirajo uĉenci, ki imajo bolj fluidne misli.
Introvertirani in uĉenci s posebnimi potrebami teţje sledijo razpravi. Odzovejo se le na
pobudo uĉitelja. V tem primeru so t.i. ranljiva skupina. Ko pridejo do besede, se pogostokrat
zgodi, da se kdo od uspešnejših uĉencev, ki so v tem primeru povzroĉitelji nasilja, odzove s
tihim posmehom in z beţnim oĉesnim kontaktom s sošolcem, s katerim zlorabita svojo
osebno psihološko moč nad šibkejšim vrstnikom. Govorimo o nasilnem dejanju, kjer se je
ravnovesje v moči med vpletenimi porušilo in kjer prihaja do škodljive, destruktivne
agresivnosti (Lešnik Mugnaioni, D., Klemenĉiĉ, I., Filipĉiĉ, K., Rustja, E., Novaković, T.,
2016, str. 11). Poslediĉno se ţe tako pasivni posamezniki umaknejo iz razprave,
onemogoĉeno jim je svobodno izraţanje mnenja in najpomembnejše – niţa se njihova ţe
naĉeta samopodoba.

2.2 Nemoč učitelja ob medvrstniškem nasilju med poukom
Problem, s katerim se sooĉa uĉitelj ob zgoraj omenjeni obliki medvrstniškega nasilja, ni
samo v tem, da je tovrstno nasilje vĉasih teţko zaznati. Jasno je, da se ţrtve in povzroĉitelja
nasilja tik po tem, ko se je nasilje izvrševalo, ne sme sooĉiti, kar pa bi se zgodilo, ĉe bi uĉitelj
opozoril nasilneţe, naj takoj prenehajo z izvajanjem le–tega. Zato se mora uĉitelj vĉasih
posluţiti drugaĉnih oblik razpravljanja o obĉutljivih temah. Ena od moţnosti je spletni forum
na spletni uĉilnici.

2.3 Spletni forum kot pomoč pri obravnavi knjiţevnega besedila
obvladovanju medvrstniškega nasilja – primer dobre prakse

in

Vsaj trikrat na leto pri pouku slovenšĉine v tretji triadi osnovne šole izpeljemo z uĉenci
razpravo o prebranem knjiţevnem delu na spletnem forumu.
Uĉenci najprej preberejo dano literarno delo. V spletni uĉilnici jim pripravim
iztoĉnice/vprašanja za razpravo. Uĉenci pri pouku slovenšĉine napišejo izhodišĉe za razpravo,
v katerem zajamejo v iztoĉnicah zahtevane odgovore, pojasnila, mnenja itd. Nato doma
preberejo prispevke sošolcev, vsakemu argumentirano komentirajo razpravo in jim postavijo
po eno vprašanje v zvezi s prebrano literaturo. Vprašanja se lahko navezujejo na vsebino,
oznako oseb, lastne izkušnje ipd. Sama dnevno spremljam potek razprave in se vanjo po
potrebi vkljuĉujem bodisi tako, da spodbujam pasivne uĉence k razpravi, bodisi z opozorili v
zvezi z vsebino ali pravopisno korektnostjo.
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3

Raziskava

Ţelela sem raziskati veĉ vidikov zadovoljstva uĉencev pri uporabi spletnega foruma pri
pouku knjiţevnosti, zato sem sestavila vprašalnik za uĉence, ki je izmeril vidike interakcije v
spletnem forumu, ki so se mi zdeli pomembni glede na pretekle izkušnje.

3.1 Metodologija
Vprašalnik je bil sestavljen iz 12 trditev. Za vsako trditev so uĉenci oznaĉili, v kolikšni
meri se z njo strinjajo. Odgovori so bili na Likertovi lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(popolnoma se strinjam).
V raziskavi je sodelovalo 19 uĉencev 7. razreda (11 deklet), 12 uĉencev 8. razreda (6
deklet) in 14 uĉencev 9. razreda (6 deklet) osnovne šole. Trditve so bile razdeljene v 4
skupine: (2) trditve o izkušnjah z uporabo elektronskih komunikacij in raĉunalnika, (2) trditve
o varnosti in anonimnosti, (7) trditve o razpravljanju na forumu, (1) trditve o zainteresiranosti
za nadaljnjo rabo spletnega foruma v izobraţevalne namene. Vprašalnik so uĉenci
izpolnjevali med poukom slovenšĉine.

3.2 Rezultati
Veĉina uĉencev (88,9 %) komunicira preko spleta vsakodnevno, vendar jih je le 13,2 %
ţe objavilo prispevek na spletnem forumu. Uĉenci se strinjajo s tem, da jim spletni forum
omogoĉa mirnejši razmislek o prebranem prispevku in temeljitejšo pripravo replike v
primerjavi z razpravo v razredu. Obstojeĉe prispevke sošolcev lahko tekom razprave vedno
znova prebirajo, ĉemur je naklonjeno 86,5 % uĉencev. Razen 6,6 % posameznikov, uĉencev
pri razpravljanju ne ovira tipkanje. Kar 75,4 % uĉencev meni, da se z razpravo na spletnem
forumu izognejo neverbalnemu medvrstniškemu nasilju, zaradi kontrole uĉiteljice pa se
poĉutijo varneje (70,4 % uĉencev) tudi pred besednim šikaniranjem sošolcev. Bistvenih razlik
med uĉenci razliĉnih razredov v anketi ni bilo.
Izkazalo se je, da je za veĉino anketiranih uĉencev (88,9 %) spletni forum ustrezna oblika
obravnave obĉutljivejših tem pri pouku knjiţevnosti in bi si tovrstnega razpravljanje še ţeleli.

4

Sklep

Razprava o literarnem delu na spletnem forumu gotovo ni najbolj optimalna oblika
razprave pri pouku knjiţevnosti in nikakor ne bi bilo dobro, da bi se je uĉitelji prepogosto
posluţevali. Zavedati se je potrebno tudi, da lahko sproţi nove oblike nasilja, na primer
razliĉne oblike spletnega nasilja.
Vsekakor mi je bila raziskava v pomoĉ pri nadaljnjem delu, saj lahko na podlagi
veĉletnih izkušenj pouĉevanja slovenšĉine trdim, da zmorejo uĉenci tretje triade osnovne šole
poglobljeno razpravljati o zelo zahtevnih temah, ĉe niso pod stresom zaradi strahu pred
medvrstniškim nasiljem. Hkrati jim s tem omogoĉimo razliĉne, njim najbliţje, naĉine
besednega izraţanja.
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Knjige nas nagovarjajo, prisluhnimo jim in ustavimo nasilje
Books talk to us, let's listen to them and stop violence
Brigita Fridl, profesorica slovenšĉine in bibliotekarka, OŠ Ivanjkovci

Povzetek
Zakaj ne moremo biti preprosto prijazni drug z drugim? Zakaj je teţko kontrolirati svoje
misli, dejanja? Vprašanja, ki si jih postavljamo, ko slišimo zgodbe o medvrstniškem nasilju.
V ĉlanku bom opisala medvrstniško nasilje, ki se pojavlja od vrtca naprej, predvsem
verbalno nasilje. Z leti pa lahko preraste v fiziĉno nasilje. Zato je pomembno, da uĉitelji v
šolah preventivno delamo na tem in prepreĉujemo medvrstniško nasilje.
Odrasli dajmo vedeti uĉencem, da bodo verjeli vase, pomagajmo jim razviti vešĉine, s
katerimi bodo sprejemali prijaznejše odloĉitve. Bodimo pozorni na priloţnosti, ko otrokom
lahko pokaţemo, da imajo podporo ter jih opogumljajmo. Pomagajmo otrokom odrasti v
soĉutju do drugih ter da bodo zmoţni videti in prepoznati to, kar imamo vsi skupnega: ţeljo in
potrebo po ljubezni, prijaznosti, prijateljstvu, sprejetosti in spoštovanju.
Zapisala sem veliko pozitivnih misli, s katerimi lahko vodimo uĉence, se z njimi o tem
pogovarjamo in vsem zagotovimo varno, zaupno in vzpodbudno okolje.
Opisala sem nekaj delavnic, ki se jih lahko igramo z mlajšimi uĉenci. Sama te delavnice
izvajam z uĉenci v podaljšanem bivanju.
Veliko delam s pomoĉjo literature, saj se ob branju, poslušanju in razumevanju
prebranega lahko marsikaj nauĉimo. Knjige nas nagovarjajo, a moramo jim znati prisluhniti.
Predstavili sem nekaj knjig na tematiko medvrstniškega nasilja.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, samospoštovanje, sprejetost, varno okolje.
Abstract
Why cannot we simply be kind to one another? Why is it so difficult to control our
thoughts, actions? Questions we ask ourselves when listening to stories of peer violence.
In the article I will describe peer violence that occurs from kindergarden onwards,
specifically verbal violence. However, over the years it can result to physical violence. That is
why it is of utmost importance that teachers in schools preventively focus on this and thus
prevent peer violence.
Let adults let the students know they should believe in themselves, help them develop the
skills to make kinder decisions. Let us pay attention to opportunities when we are able to
show children they have support and let us encourage them. Furthermore, let us help children
to grow up in compassion for others and be able to see and recognize what we all have in
common: a desire and need for love, kindness, friendship, acceptance and respect.
I wrote down many positive thoughts based on which we can guide students, talk to them
about this and provide a safe, confidential and encouraging environment.
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I describe some classroom activities we can perform with younger students. I conduct
these activities mysef with the afterschool programme students.
I work a lot with the help of literature, because we can learn a lot from reading, listening
and comprehending of what we read. Books talk to us, but we need to know how to listen. I
presented some books of the peer violence topic.
Key words: peer violence, self-respect, acceptance, safe environment.
Lektorirala: Brigita Fridl

1

Medvrstniško nasilje v šolah

Vsak dan so otroci podvrţeni medvrstniškemu nasilju, kot je dajanje vzdevkov, grdo
govorjenje, ţalitve, poniţevanje, zasmehovanje. Veliko je tudi takih, ki so priĉa tovrstnim
dogodkom. Zaĉne se na ravni verbalnega nasilja, ki pa z leti lahko preraste v fiziĉno nasilje
ter spletno ustrahovanje. Verbalno nasilje povzroĉa strah, kruši se samopodoba ţrtve, sram jo
je in ţrtve zaĉnejo dvomiti o sebi. V veliki meri gre za merjenje moĉi med sovrstniki.
Kako lahko odrasli pomagamo, kako jim zagotovimo varnost, spoštovanje?
Medvrstniško nasilje zaznamo na veĉ naĉinov: o izkušnji z nasiljem lahko spre-govori
ţrtev sama, lahko nas o tem obvestijo njeni sošolci, lahko smo priĉa nasilju, o zaznanem
nasilju nam lahko povejo tudi sodelavci ali pa starši. Ko zaznamo medvrstniško nasilje, je
treba intervenirati. Intervencijo (pomoĉ, reagiranje) lahko v primerih takšnega nasilja izvajajo
uĉitelji oziroma uĉiteljice in/ali šolska svetovalna sluţba, v povezavi še s katero od zunanjih
institucij. Takojšnje interveniranje, torej ustavitev nasilja in zašĉita ţrtve, je dolţnost vsakega
zaposlenega v vzgojno-izobraţevalnem zavodu, ne glede na naloge, ki jih v šoli opravlja.
Najpomembnejše naĉelo pri obravnavi medvrstniškega nasilja je naĉelo niĉelne tolerance do
nereagiranja. Ĉe bomo v šolskem prostoru zavzeli niĉelno toleranco do nereagiranja na nasilje
med vrstniki in vrstnicami ter usklajeno reagirali, ga v najveĉji meri prepreĉevali (deţurstvo
na hodniku, pozornost do »skritih kotiĉkov« na šoli), bomo za uĉenke in uĉence najbolj
uĉinkovit zgled.
Uĉitelji moramo zaznati nasilje in ga pravi ĉas prepreĉiti. Moramo jim pomagati, tako
nasilneţem kot ţrtvam, da bodo lahko ponosni na svoje odloĉitve in se ne bodo zapletale v
zaĉaran krog nasilja. Uĉenci, ki ustrahujejo, morajo sprejeti odgovornost za svoja dejanja,
hkrati pa pri sebi sprejeti pozitivne odloĉitve. Nauĉiti jih moramo, da s tem, ko škodijo
drugim, škodijo sebi in da z dobrim vedenjem ţanjejo uspehe. Ţrtve pa moramo zašĉititi in jih
vzpodbujati k pozitivnemu razmišljanju in krepitvi samozavesti. Prav tako moramo priĉe
vzpodbuditi in jim pojasniti, da je velika razlika med »povedati« in »toţariti«. V njih moramo
vzbuditi soĉutje. Vsem moramo zagotoviti varno in zaupno okolje.

2

Z branjem nad nasilje

V podaljšanem bivanju velikokrat beremo na temo medvrstniškega nasilja, se o tem
veliko pogovarjamo, izvajamo delavnice in se skupaj trudimo, da smo prijazni drug do
drugega.
Predstavila sem nekaj knjig, slikanic, s tovrstno tematiko, ki so nam podlaga za
prepreĉevanje nasilja.
Frankel, Erin. GROBA!
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Tema: pobudnik nasilja.
Nikoli ne pozabite, kdo ste. Poznajte sebe. Bodite to, kar ste. In vedno poslušajte svoje
srce.
»Teţko se je spreminjati, toda bolj ko se vedem tako, kakršna sem v resnici, laţe
postaja.«(Frankel, 2017. str. 24)
Frankel, Erin. DRZNA!
Tema: otrok opazovalec.
Zapomnite si, vaša najsvetlejša zvezda ţari v vaši notranjosti.
»Če se vsi zdruţimo, lahko skupaj stvari obrnemo na bolje.« (Frankel, 2017. str. 24)
Frankel, Erin. ĈUDNA!
Tema: ustrahovanje.
In nikoli nikomur ne dovolite, da vam odvzame barvaste pikice.
»Očitno bom od sedaj naprej to, kar sem.« (Frankel, 2017. str. 30)
Frankel, Erin. NIHĈE!
Tema: medvrstniško nasilje v šoli.
»Vsem, ki so kdaj spremenili zgodbo nekoga drugega. Pomembni ste. Nihče ni bolj
pomemben, kot ste vi.« (Frankel, 2017. str. 24)

2.1 Delavnice z učenci
1. List razdelimo na štiri dele. V polja narišemo ali napišemo:
 Kaj sem storil/a?
 Kaj sem ţelel/a s tem dejanjem pridobiti?
 Kaj se je zgodilo, ko sem to storil/a?
 Kako doseţem, kar si ţelim, ne da pri tem škodim drugim?
2. Na karton nariši veliko srce in ga izreţi. Razdeli ga na veĉ delov. V vsak košĉek srca
zapiši misel, besedo, ki opisuje, kako se poĉutiš, ko ti je za druge mar.
Lahko narišemo velike rumene zvezde in v njih zapišemo misli. Bodimo svetle
zvezde.
Narišemo lahko svoji stopali in v njiju zapišemo pozitivne misli, kot korak v pravo
smer.
3. Pozitivna veriţna reakcija. Povejmo pozitivno misel in vsak uĉenec naj pove eno
pozitivno misel. Zaĉnemo (npr.): Bodi prijatelj. Bodi prijazen do drugih. To lahko
napišemo na papir in sestavimo verigo.
4. Izreţi osem krogov. Na 4 zapiši negativne misli, na 4 pa pozitivne. Pobarvaj in okrasi
krogce s pozitivnimi mislimi. Negativne krogce zmeĉkaj in vrzi v koš.
5. Krog poguma. Izdelamo velik krog in ga izobesimo na vidno mesto. Zraven postavimo
škatlico z barvnimi pikami, srĉki in zvezdicami. Otroke vzpodbudimo, da v velik krog
prilepijo like, kadarkoli so priĉa pogumnemu dejanju, ki pomaga prepreĉiti
medvrstniško nasilje.
6. Pozitivne misli za pogovore:
Ĉe se vsi druţimo in si pomagamo, je veliko bolje.
Vsi si zasluţimo prijaznost.
Pomembno je, da se zavzamemo za druge. Vsi imamo moĉ, da pomagamo.
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Prebudi pogum v sebi, premagaj strah.
Vedno verjemite vase.
Ko nam je dana moţnost izbire, spoznamo, da imamo nadzor nad svojim vedenjem.
Vsi imamo pravico, da se poĉutimo varne in spoštovane.
Ne pozabi, da so okrog tebe vedno ljudje, ki jim je mar zate.
Nikomur ne daj moĉi, da ti odvzame tisto, zaradi ĉesar si nekaj posebnega.
Vsak dan povej komu kaj prijaznega.

3

Knjige nas nagovarjajo, a jim vsi ne znajo prisluhniti

V ĉlanku sem pozornost namenila medvrstniškemu nasilju, predvsem verbalnemu.
Opisala sem dejavnosti, s katerimi skušam kot uĉiteljica v podaljšanem bivanju prepreĉiti
vsakršno nasilje in ga ustaviti. Pomembna se mi zdi komunikacija z uĉenci in odnos, ki ga
vzpostavimo z njimi. Sama se z uĉenci veliko pogovarjam. Prav tako jim veliko berem. V
ĉlanku sem opisala nekaj pouĉnih slikanic s tematiko medvrstniškega nasilja ter delavnice, s
katerimi pozitivno vplivam na uĉence, jih uĉim sprejemati odgovornost za lastna dejanja,
vzpodbujam pri pogumnih dejanjih, jih uĉim samostojnosti in samospoštovanja ter
spoštovanja drugih.
Trudim se vsem zagotoviti varno, vzpodbudno in zaupno okolje. Ţelim si, da se vsi ĉutijo
sprejeti in predvsem, da vsi verjamejo vase.

4
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Z otroško umetnostjo proti nasliju
Child art against violence
Mojca Grula, prof. likovne umetnosti, OŠ Ivanjkovci

Povzetek
Likovno ustvarjanje je uĉinkovit naĉin izraţanja misli, ĉustev in neizreĉenih besed.
Moĉna sporoĉilna vrednost vizualnih medijev lahko pri gledalcu vzbudi ĉustven odziv in ima
moĉ, da gledalca povabi v razmišljanje o videnem. Likovno ustvarjanje otrokom ponuja
neobremenjen svet izraţanja svojih »notranjih pogovorov«. Skozi vodene socialne igre in
oblikovanjem vizualnih sporoĉil iz uĉencev izvabimo kritiĉne mislece do vseh naĉinov
nasilja. Likovno izraţanje tako daje moţnost neverbalne govorice in se ponuja kot zelo
pomembna terapija za ţrtve nasilja.
Kljuĉne besede: likovna umetnost, nasilje, socialne igre
Abstract
Creating artisticly is an effective way of expressing thought, emotions and unspoken
words. A strong communicative value of visual media can elicit an emotional response with
the viewer and has the power to invite the viewer to think about what he has seen. Art making
offers children an unconcerned world of expressing their 'inner conversations'. Through
guided social games and forming visual messages, we can transform students into critical
thinkers of all violence forms. Artistic expression thus gives a possibility of nonverbal
communication and offers itself as an extremely important therapy for victims of violence.
Key words: art class, violence, social games
Lektorica: Saša Horvat, prof. slovenšĉine

1

Likovna umetnost proti nasilju

Likovna umetnost je uĉinkovit naĉin izraţanja globjih ĉustev, misli in neizreĉenih besed.
V otrocih likovno izraţanje vzpodbudi spontano igro, svobodo gibanja in daje moţnost, da
izrazijo svoje misli, ĉustva in poglede na stvari okoli sebe ali na situacije, ki jih doţivljajo v
vsakdanjem ţivljenju. Pri svojem delu sem se sreĉevala z otroki, ki so bili deleţni nasilja med
vrstniki ali nasilja v druţini, zato sem predmet, ki ga pouĉujem, izkoristila za uĉinkovit naĉin
osvešĉanja proti nasilju.

2

Otroško likovno izraţanje proti nasilju (primer dobre prakse)

V razredu smo govorili o komuniciranju. Utemeljili smo, da je komuniciranje proces
posredovanja in sprejemanja sporoĉil oziroma informacij. Pogovarjali smo se o
sporazumevanju, ki je lahko verbalno ali neverbalno, kar pomeni z gibom, podobo, pogledom,
znamenjem. Kadar se pogovarjamo z drugo osebo, bi lahko rekli, da je to zunanje sporoĉanje,
kadar pa se pogovarjamo v svojih mislih, sami s sabo, pa gre za notranje sporoĉanje.
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Najveĉkrat se notranjega sporoĉanja posluţimo, ko se nam v ţivljenju dogajajo situacije, ki se
nas globlje ĉustveno dotaknejo, nas pretresejo. In ravno skozi vizualne medije in likovno
izraţanje lahko sporoĉimo naše misli in ĉustva o doloĉeni situaciji, problemu. Uĉinkovitost
vizualne komunikacije je odvisna od oblikovanja sporoĉila, ki mora biti takšno, da pri
sprejemniku ostane v spominu.
Uĉence sem vprašala, ali menijo, da se lahko z umetnostjo borimo proti nasilju. Veĉina
uĉencev se je pozitivno odzvala, bili so mnenja, da lahko opozorimo na nasilje. Nato sem jih
vprašala, kaj bi bila definicija nasilja. Ĉe strnem njihove odzive v en stavek – Nasilje je ena
takšnih situacij, ki v nas vzpodbudi boleĉino, strah in nam odvzame svobodo. Uĉencem sem
pokazala nekaj umetniških del, ki prikazujejo motive, ki so povezani s problematiko nasilja.
Ustvarjalci skozi likovno podobo izraţajo ravno to, kar so definirali kot nasilje. Zavedati se
moramo, da so pri oblikovanju vizualnih sporoĉil zelo pomembni dovršenost v estetski obliki,
jasnost ideje in zanimive podobe, ki prepriĉajo.
Umetnica Polina Lebedeva je zapisala: ”Moje umetniško delo je vkljuĉevalo delo z barvo
in manipuliranje s predmeti, da bi priklicalo ĉustva. Upodobim, kakšen je obĉutek, ko si v
zlorabi. Obrazi, ki jih lahko pokaţete, od zunaj izgledajo v redu, ĉeprav se v vas ves svet
razpada. Vĉasih se zdi, kot da ne moreš ven, zato eden od mojih kosov prikazuje kletko.”
Umetnica tako opozarja, da so ĉustva eden od pomebnih elemntov tako ustvarjalca kot
gledalca. Da bi otrokom problematiko nasilja še bolj pribliţala, sem z uĉenci izvedla nekaj
socialnih iger.
Izvajanje socialnih iger
Igra, ki sem jo izbrala je bila namenjena neverbalni komunikaciji, dobremu opazovanju.
Uĉence sem usmerila tudi v to, da ĉimbolj opazujejo svoje reakcije, ĉustva, kako so se med
igro poĉutili. Kaj je spremenjeno? (Virk Rode in sodelavci 1998: 35)
Cilj: Namen je prepoznati, v ĉem se je partner spremenil.
Potek: Skupina se razdeli na dve skupini, ki se postavita v vrsti ena proti drugi. Vsak ĉlan
ima eno minuto ĉasa, da skrbno opazuje tistega, ki mu stoji nasproti. Nato se vsi v obeh vrstah
obrnejo tako, da si kaţejo hrbte in se ne morejo videti. Vsak v vrsti v tem ĉasu na sebi
spremeni tri stvari. Nato se ponovno obrnejo drug proti drugemu in skušajo ugotoviti, v ĉem
so se spremenili.
Opomba: Uĉenci pri tej igri pogosto ugotavljajo, da je opazovanje zunanjosti povezano z
obĉutkom »posveti se nekomu«.
Z igro Samoobramba (Virk Rode in sodelavci 1998: 46), sem ţelela, da se uĉenci sreĉajo
z negativnimi ĉustvi in zašĉitijo svoje interese.
Potek: Vsi ĉlani, razen enega, stojijo, se objamejo z rokami in oblikujejo trden krog. Eden
stopi v sredino in se skuša prebiti ven. Uĉenci to igro vzamejo zelo zares. Zlasti tisti, ki so
povezani v krogu, skušajo na vse moţne naĉine (s stiskanjem obroĉa, premikanjem celotnega
kroga v smeri tistega, ki je v sredi) prepreĉiti uĉencu, ki je v sredi kroga, da bi se prebil iz
njega. To ponavadi poskuša s plezanjem, prerivanjem ali preskokom preko ramen. Vaja
zahteva veliko prostora. Obĉutja so zelo razliĉna, od obĉutkov zmagoslavja, da se prebiješ
ven, do obĉutkov jeze in nemoĉi, ker te niso pustili ven. Z uĉenci smo govorili o vseh teh
obĉutkih skozi igro, kako so doţivljali sebe in druge prijatelje v skupini.
Likovno ustvarjanje
Uĉence sem pozvala, da ustvarijo plakate, letake, sporoĉila, ki se bodo dotikala nasilja.
Izrazijo naj, katere reakcije nasilje v njih prebudi, katera ĉustva, katere besede, oblike, ĉrte,
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teksture ... Naj bo sporoĉilo moĉno, da bo v uĉencih, starših in uĉiteljih vzpodbudila
razmišljanje o pomembnosti prepreĉevanja nasilja. Uĉenci so se lotili likovnega izraţanja v
tehniki in z materiali, ki so njim blizu. Prikazujem eno od likovnih del, ki je nastalo v sklopu
teh ur. Izdelek ima zelo moĉno ĉustveno sporoĉilo, da se deklica zaveda moĉi in ob enem
nemoĉi, kot posledica nasilja.

Slika 1: Lučka, 11 let; mentorica: Mojca Grula
Likovna umetnost kot medij sporoĉanja in terapija
Umetnost omogoĉa, tako otrokom kot odraslim, usvarjalcem in gledalcem, da se na
ĉustveni in mentalni ravni zgodijo spremembe, ki so pozitivne in koristne za vse. S sliko
lahko povemo veĉ kot z besedo. Takšna oblika izraţanja v uĉencih rojeva kritiĉnega misleca,
ki ima moţnost izbire in lahko vpliva na svoja dejanja. Likovno izraţanje ima tudi pomembno
vlogo kot terapija. Z razliĉnim oblikami umetnostnih terapij lahko pomagamo pri sooĉanju s
simptomi duševnih in ĉustvenih motenj, ki jih obiĉajno povzroĉa nasilje.

3
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Spodbujanje strpnosti in solidarnosti s pomočjo terapevtskega para
Tolerance and solidarity promoting with the help of a therapeutic couple
Avtor: Nina Globovnik, prof., Osnovna šola dr. Joţeta Puĉnika Ĉrešnjevec

Povzetek
Danes se v šolah pogosto sreĉujemo z razliĉnimi oblikami nasilnega vedenja pri uĉencih,
ki ga rešujemo in odpravljamo na razliĉne naĉine. Vsem je skupen glavni cilj: to je niĉelna
toleranca do nasilja. Vsako nasilje, tako fiziĉno kot tudi verbalno in psihiĉno, je nedopustno in
hitro ukrepanje ter ustrezno sankcioniranje nasilnih posameznikov sta pri reševanju
medvrstniškega nasilja kljuĉnega pomena. Eden izmed uspešnih naĉinov premagovanja
nasilja je zagotovo tudi uĉenje in spodbujanje strpnosti. V prispevku zato predstavljamo
uĉinkovito metodo prepreĉevanja nasilja z uĉenjem in s spodbujanjem strpnosti ob prisotnosti
terapevtskega para, kar se je izkazalo za izjemno uspešno in uĉinkovito.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, strpnost, solidarnost, terapevtski par, terapevtski
pes
Abstract
Nowadays, different forms of violence are presented in schools. There are different ways
of solving and eliminating violence in schools, but one goal is common to all schools: that is
zero tolerance for violence. All types of violence, physical as well as verbal and
psychological, are unacceptable. Quick action and the appropriate sanctioning of violent
individuals are undoubtedly crucial in addressing of peer violence. One of the successful ways
of overcoming violence in school is undoubtedly learning and promoting tolerance. In the
article we present an effective method of preventing violence by learning and promoting
tolerance with the help of a therapeutic couple, which has proven to be an extremely
successful and effectively method.
Keywords: peer violence, tolerance, solidarity, therapeutic couple, therapeutic dog
Lektor: Ana Ferk, prof.

1

Uvod

Nasilje predstavlja velik in pereĉ problem v druţbi, zato je potrebno o nasilnem vedenju
govoriti ter ga ĉim hitreje zatreti. V nasprotnem primeru lahko nasilje nad nekom traja tudi
veĉ let, kar je za ţrtev obĉutno preveĉ. Danes smo ţal tudi v šoli pogosto priĉa razliĉnim
oblikam nasilja in tej problematiki namenjamo vse veĉjo pozornost. Pomembno je, da se vsi
zavedamo, da je takšno vedenje nesprejemljivo in da zanj ni kriva ţrtev nasilja, temveĉ
nasilen posameznik, ki se znaša nad ţrtvijo. Vzroki nasilnega vedenja pri otrocih najpogosteje
izhajajo iz privzetih ali nauĉenih vedenjskih vzorcev, ki jih otroci pridobijo v domaĉem
okolju, razen, ĉe je razlog za nasilno vedenje doloĉeno bolezensko stanje (Medmreţje 1). Ob
pojavu nasilja na šoli se strokovni delavci sprašujemo, kako lahko razumemo vedenje nasilnih
otrok, kako obvladujemo in pravilno ukrepamo ob pojavih nasilja ter predvsem kako
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prepreĉevati nasilno vedenje v šoli. Po podatkih strokovne sluţbe Zveze prijateljev mladine
Slovenije se nasilje v osnovnih šolah kljub mnogim preventivnim akcijam in programom za
prepreĉevanja nasilja poveĉuje za dva odstotka letno (Lešnik Mugnaioni D. s sod., 2009).
Nasilje prav tako predstavlja najpogostejšo kršitev otrokovih pravic. To je izjemno
zaskrbljujoĉ podatek in reševanja problema nasilnega vedenja na šoli se je zato treba lotiti
sistemsko ter veliko pozornosti nameniti tudi preventivnim ukrepom in ozavešĉanju o
problematiki medvrstniškega nasilja.
Razlogov za nasilno vedenje je po Semelinovem mnenju (2000) veliko, kot je veliko tudi
razliĉnih oblik vrstniškega nasilja in naĉinov, kako pravilno in uĉinkovito postopati ob pojavu
nasilnega vedenja na šoli. Po mnenju Marinĉka (1998) so pester nabor organiziranih obšolskih
dejavnosti, medgeneracijska druţenja, sodelovanje v razliĉnih solidarnih akcijah,
medvrstniška pomoĉ oziroma tutorstvo le eni izmed mnogih naĉinov prepreĉevanja nasilja in
primeri dobrih praks vzpostavljanja in vzdrţevanja spoštljivega odnosa na šoli. Tovrstne
dejavnosti namreĉ po njegovem mnenju dokazano zmanjšujejo tveganje za nastanek
medvrstniškega nasilja. V nadaljevanju zato predstavljamo primer dobrih praks prepreĉevanja
nasilja na šoli s pomoĉjo terapevtskega para (terapevtski pes in njegov vodnik).

2

Vključevanje terapevtskega para v učni proces na šoli

Pes v šolskih klopeh je inovativna in drzna ideja, ki je trenutno še redkost v
osnovnošolskem sistemu, vsekakor pa izjemno dobrodošla in predvsem zelo uĉinkovita, saj
stik s psom pozitivno vpliva na otroke, jih razvedri, sprosti, potolaţi in nasploh izjemno
pozitivno deluje na njihove ĉustvene reakcije. V tujini so terapevtski psi v šolskem prostoru
pogosti spremljevalci in podporniki vzgojno-izobraţevalnega procesa ter nepogrešljivi
pomoĉniki uĉiteljev, medtem ko je pes v slovenskih šolah še vedno prava redkost (Trampuš
2014). Prav zato smo se na Osnovni šoli dr. Joţeta Puĉnika Ĉrešnjevec odloĉili za
sodelovanje s prostovoljnim društvom Taĉke pomagaĉke, s pomoĉjo katerega našim uĉencem
omogoĉamo meseĉna sreĉanja s terapevtskim psom. Spodbujanje pozitivne uĉne klime,
motivacije do uĉenja in spodbujanje strpnosti in solidarnosti so le nekateri izmed številnih
pozitivnih dejavnikov, ki jih v obliki povratnih informacij prejemamo od naših uĉencev.

3

Spodbujanje strpnosti in solidarnosti s pomočjo terapevtskega psa

V preteklem šolskem letu smo priĉeli z uvajanjem terapevtskega para v vzgojnoizobraţevalni proces. Namen naših sreĉanj je sicer odvisen od tematskih sklopov, ki jih
naĉrtujemo skupaj s strokovnim sodelavcem in vodnikom terapevtskega psa, velik poudarek
pa dajemo tudi prepreĉevanju medvrstniškega nasilja in spodbujanju spoštljivega vedenja do
vseh ţivih bitij. Pomen spoštovanja vseh ţivih bitij je poudarjal tudi svetovno znan mirovnik
in indijski politik Mahatma Gandhi, ki je med drugim izjavil, da o veliĉini naroda in njegovi
moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do ţivali. Spodbujanje
strpnosti in solidarnosti s pomoĉjo terapevtskega psa se je izkazala kot izjemno uĉinkovita
metoda prepreĉevanja nasilja, ki je v naš šolski prostor »doprinesla« še mnogo veĉ kot samo
prepreĉevanje nasilnega vedenja pri uĉencih.
Uĉne ure s terapevtskim parom skrbno naĉrtujemo. Po dosedanjih izkušnjah tovrstna
sreĉanja vplivajo na bolj spodbudno uĉno okolje, predstavljajo moĉno ĉustveno oporo
uĉencem, vplivajo na doseganje zastavljenih uĉnih ciljev in spodbujajo k spoštljivi vrstniški
komunikaciji. Uĉenci spoznajo pravilno rokovanje in skrb za psa, nauĉijo se, kako psi izraţajo
svoja ĉustva in kako jih lahko prepoznamo. Uĉenci primerjajo svoja ĉustvena izraţanja s
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pasjim, nauĉijo se pravilnega ravnanja ob sreĉanju z jeznim psom ter spoznajo, kako jezo
pravilno obvladati pri sebi in pri psu. Uĉenci spoznajo, da je vsak obĉasno jezen, vendar
nasilje nikakor ni primeren odziv na stresno situacijo. Nauĉijo se razliĉnih naĉinov umirjanja
in sprošĉanja ter v znak solidarnosti v mesecu oktobru zbirajo hrano za zapušĉene ţivali, ki jo
nato podarijo Društvu za zašĉito ţivali Maribor. Na Sliki 1 je prikazana terapevtska ura
prepreĉevanja nasilja s psom Olijem.

Slika 1: Spodbujanje nenasilja s pomočjo terapevtskega psa, (foto: N. Globovnik)

4

Zaključek

Psi so bili ţe v zgodovini zvesti in koristni spremljevalci ljudem, saj so opravljali številne
naloge in bili zvesti svojemu lastniku. Danes so veĉinoma nenadomestljivi druţabniki in
druţinski ĉlani, ki s svojo potrpeţljivostjo, zvestobo in naklonjenostjo lastnikom polepšajo
vsakdan. Prisotnost terapevtskega psa pri uĉnih urah je uĉencem nedvomno pustila
neprecenljiv peĉat in trajno izkušnjo, zaradi katere bodo odrasli v bolj odgovorne in strpne
osebe, nas, strokovne delavce, pa je prepriĉala, da nadaljujemo s tovrstnimi aktivnostmi in
tudi v bodoĉe premagujemo marsikatero uĉno in vedenjsko teţavo naših otrok.
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Dijak dijaku – s prostoizbirnim domačim branjem proti nasilju
A Student to Student – with Optional Home Reading Against Violence
Dušica Štiblar Boţović, profesorica slovenšĉine in srbohrvašĉine,
II. gimnazija Maribor

Povzetek
Tema nasilja srednješolcem ni tuja. Med drugim se pri pouku knjiţevnosti uĉijo o
razliĉnih literarnih delih, v katerih je nasilje del zgodbe. Te zgodbe lahko nudijo dobro
izhodišĉe, da uĉitelji poleg analize vsebine z dijaki spregovorimo tudi o vrstah nasilja ter pri
pouku izvedemo preventivne aktivnosti, ki bodo pripomogle pri ozavešĉanju dijakov o
celoviti problematiki nasilja. Namen prispevka je na konkretnem primeru uĉne aktivnosti
pokazati, kako so dijaki mednarodne mature prevzeli iniciativo pri preventivnem ozavešĉanju
mladih na tem podroĉju, tako da so izbrali pet romanov z izstopajoĉimi motivi nasilja, ki bodo
postali prostoizbirno domaĉe branje njihovim vrstnikom v nacionalnem programu.
Kljuĉne besede: domaĉe branje, nasilje, preventivne aktivnosti
Abstract
The topic of violence is not foreign to secondary school students. Among other things,
they learn about literary works in literature classes in which violence is a part of the story.
These stories can provide a good starting point for teachers to speak about the types of
violence in addition to content analysis with students and to carry out preventive activities
during the lessons that will help to raise the students' awareness of the overall problem of
violence. The purpose of this article is to show how students of the International
Baccalaureate Diploma Programme took the initiative in preventive youth awareness in this
field by selecting five novels with prominent motives of violence that will become an optional
home reading for their peers in the national program.
Keywords: home reading, violence, preventive activities
Lektorica: Dušica Štiblar Boţović, profesorica slovenšĉine

1

Celoviti razvoj osebnosti dijakov pri pouku knjiţevnosti, ki preventivno
deluje tudi proti nasilju

V uĉnem naĉrtu za slovenšĉino je zapisano, da je eden temeljnih ciljev pouka
knjiţevnosti v gimnaziji, da bi dijak dojemal knjiţevnost kot del kulturnega dogajanja v ĉasu,
nacionalnem in mednacionalnem prostoru, tj. kot pojav, ki sooblikuje vrednostni sistem
posameznika in druţbe (Uĉni naĉrt – slovenšĉina 2008). Tudi uĉni naĉrt za materinšĉino v
programu mednarodne mature navaja podobne cilje pouka knjiţevnosti (Language A:
literature guide 2019). To pomeni, da obravnavana literarna dela dijakom odpirajo razliĉna
vprašanja ne le o prebranem, temveĉ tudi o lastnem ţivljenju ter dogajanju v druţbi, kar
pomembno vpliva na celoviti razvoj njihove osebnosti.
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Ambroţeva poudarja, da pouk literature odpira številna temeljna ţivljenjska vprašanja, na
katera ne ponuja dokonĉnih odgovorov, vendar prav s to svojo odprtostjo vpliva ne samo na
dijakov razum, temveĉ tudi na njegovo domišljijo in ĉustva ter ga tako vzgaja v ĉustveno
zrelost, sposobnost komunikacije s seboj in z drugimi, etiĉnost, soĉutje in doţivljanje lepega
(Ambroţ 2016). V programu mednarodne mature, v katerem pouk knjiţevnosti glede na
kurikulum poteka bistveno drugaĉe kot pri pouku knjiţevnosti v gimnazijskem nacionalnem
programu, z dijaki dostikrat obravnavamo literaturo po principu, da najprej izberemo
motiv/problem, ki mu bomo sledili, šele nato se odloĉimo za literarna dela, v katerih bomo
sledili temu motivu/problemu. Pogosto preverjamo bralno izkušnjo ter razvijamo kritiĉno
mišljenje pri dijakih tudi tako, da se dijaki ob predpisani literaturi naveţejo tudi na kakšna
druga dela, ki so jih ţe prebrali. Ĉe sledim prej navedeni trditvi Darinke Ambroţ, lahko
reĉem, da dijaki za obravnavo pri pouku veĉinoma izbirajo literaturo, v kateri se odpira zlasti
problematika nasilja katere koli vrste. Menijo namreĉ, da je nasilje eden najhujših problemov
sodobne druţbe, zato naj bi o njem ĉim veĉ govorili ter se medsebojno ozavešĉali o nujnosti
niĉelne tolerance do katere koli oblike nasilja v druţini in druţbi – pouk knjiţevnosti pa je za
to idealna priloţnost, saj je motiv nasilja v knjiţevnosti vseprisoten. To potrjuje tudi misel
hrvaškega literarnega kritika Boţidarja Alajbegovića, ki je ţe pred leti izjavil, da ţivimo v
ĉasu, ki je bolj kot kdaj koli zaznamovan z nasiljem, ter da potemtakem niti ne preseneĉa vse
pogosteje tematiziranje nasilja v knjiţevnosti (Alajbegović 2012).

2

Dijak dijaku – s prostoizbirnim domačim branjem proti nasilju

Iz vsega navedenega je samoiniciativno nastala ideja, da bi dijaki mednarodne mature
sami naredili izbor petih romanov, ki bi jih kot prostoizbirno domaĉe branje priporoĉili
svojim vrstnikom oziroma dijakom od 1. do 4. letnika nacionalnega programa. Z njihovo
pobudo sem se strinjala predvsem zato, ker dijaki velikokrat potarnajo, da je prostoizbirna
izbira domaĉega branja pravzaprav uĉiteljeva, sami bi pa raje brali kaj drugega – nekaj, kar bi
lahko izbrali sami. Tokrat so jim torej literarna dela izbrali kar njihovi vrstniki, mladostniki.
Uĉno aktivnost, ko ji predstavljam v prispevku, smo poimenovali Dijak dijaku proti
nasilju. Dijaki so morali ob vsakem izbranem literarnem delu podati tudi ustrezno utemeljitev,
zakaj so se zanj odloĉili ter kako naj bi izbrano delo lahko vplivalo na mladega bralca v
smislu preventivnega ozavešĉanja proti nasilju.
Dijaki so izbrali naslednje romane:






Ţarko Laušević: Leto mine, dan nikoli,
Khaled Hosseini: Tek za zmajem,
Khaled Hosseini: Tisoĉ veliĉastnih sonc,
Andreï Makine: Francoski testament,
Drago Janĉar: To noĉ sem jo videl.

Ker so v teh delih prisotne razliĉne oblike nasilja, so jih dijaki še pred utemeljitvijo glede
svojega izbora najprej vse predstavili, kot jih opredeljuje Društvo za nenasilno komunikacijo:
psihiĉno, telesno ali fiziĉno, spolno in ekonomsko nasilje (Društvo za nenasilno komunikacijo
2019).
Do vseh oblik nasilja so vzpostavili izrazito kritiĉno drţo, še posebej pa so izpostavili
misel, da je, po njihovem mnenju, druţba danes skorajda popolnoma nemoĉna zlasti pred
epidemijo nasilja med mladimi, kar se jim zdi zastrašujoĉe in obenem zelo zaskrbljujoĉe.
Temu (medvrstniškemu) nasilju so pogosto tudi sami priĉe, zato jih ta tema toliko bolj
vznemirja.
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Prav iz tega razloga so na prvo mesto postavili delo Leto mine, dan nikoli. Roman je
tragiĉna avtobiografija renomiranega »jugoslovanskega« igralca Ţarka Lauševića, ki ga je
neke poletne noĉi leta 1993 v Podgorici (Ĉrna gora) pred nekim lokalom s hitro hrano – brez
kakršnega koli razloga – brutalno napadla skupina moĉno alkoholiziranih dvajsetletnikov. Da
bi dobesedno rešil svoje in bratovo ţivljenje, je tri ustrelil – dva sta umrla na kraju dogodka,
tretji je bil teţko ranjen, a je preţivel. S tem usodnim dogodkom se je praktiĉno konĉalo tudi
Lauševićevo ţivljenje, takrat je bil star le 33 let. Nasilje je rodilo nasilje, ki je za vedno
spremenilo ţivljenja udeleţenih in tudi njihovih druţin.
Utemeljitve za Hosseinijeva romana dijaki navedejo v povezavi z migrantsko (begunsko)
problematiko – zlasti s problematiko migrantov mladostnikov, ki so brez spremstva staršev in
so prosilci za mednarodno zašĉito – ter problematiko nasilja nad dekleti in ţenskami. Oba
romana sta dogajalno umešĉena v Kabul, torej v Afganistan. Po enotnem mnenju dijakov bo
vsak mladostnik, ki bo romana prebral, spoznal kruto realnost tamkajšnjih ljudi, zlasti otrok,
mladostnikov in ţensk, ki dnevno doţivljajo vse oblike nasilja – tako v druţini kot druţbi.
Zato bodo tudi bolj humani, soĉutnejši in tolerantnejši do migrantov, ki prihajajo v Evropo,
ker beţijo pred nasiljem.
Makine in Janĉar pa bralca sooĉita z nasiljem, ki ga prinašajo vojne in represivna
politika. Posameznik je nemoĉen, postavljen v skrajno ţivljenjsko situacijo, ko so poteptane
vse ĉlovekove pravice in ţivljenjske vrednote. Dijaki menijo, da mladi morajo prebirati
tovrstne romane, ĉeprav je vojna tematika izjemno naporna in ne ravno zanimiva. Poudarjajo,
da v Evropi zelo narašĉa neonacizem, ZDA so v zadnjem ĉasu postale sinonim za nasilje in
nehumanost, v Srednji Aziji in na Bliţnjem vzhodu vseskozi divjajo vojne, uniĉujoĉe izbruhe
nacionalizma pa smo spoznali tudi sami ob razpadu bivše skupne drţave – in vse to ni niĉ
drugega kot razliĉni obrazi nasilja, ki jih je potrebno prepoznati, prepreĉevati in zatreti,
preden nas razĉloveĉijo in pogubijo.

3

Zaključek

Med izvajanjem naše preventivne aktivnosti so dijaki pokazali, da so ustrezno
ozavešĉeni o pomembnosti prepoznavanja ter prepreĉevanja kakršnega koli nasilja. Do njega
izkazujejo niĉelno toleranco, kar je spodbudno in pomirjujoĉe. Zavedajo se, da je pouk
knjiţevnosti zelo dobra moţnost in priloţnost, da se odprejo tovrstne teme ter pogovori in
razprave. S svojo izbiro romanov in prepriĉljivo argumentacijo, zakaj naj jih njihovi vrstniki
preberejo, so dokazali, da znajo kritiĉno razmišljati in oblikovati svoja stališĉa o nasilju ter
tako tudi ustrezno sooblikovati vrednostni sistem posameznika in druţbe, kar je osnovni cilj
pouka knjiţevnosti.
Predlagano literaturo dijakov mednarodne mature bom naslednje šolsko leto ponudila
dijakom nacionalnega programa kot prostoizbirno domaĉe branje, in sicer v razliĉnih letnikih
– glede na zahtevnost posameznega branja. Pojasnila jim bom tudi koncept in cilje naše
aktivnosti Dijak dijaku proti nasilju ter jih spodbudila k medsebojnemu medvrstniškemu
sodelovanju in preventivnemu ozavešĉanju na tem podroĉju v obeh izobraţevalnih programih,
v katerih pouĉujem materinšĉino.
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Preventivno delovanje na področju medvrstniškega nasilja v Osnovni šoli
Loče
The signifance of preventive action in the area of violence among peers at
Primary school Loče
mag. Marija Habjan Škrinjar, prof. anglešĉine in nemšĉine
OŠ LOĈE

Povzetek
V teoretiĉnem delu so predstavljene razliĉne vrste medvrstniškega nasilja, ki se pojavljajo
v osnovnih šolah, prav tako je razloţeno, kolikšna je odgovornost vsake osnovne šole, da se
nasilja nikakor ne tolerira ter da se je potrebno v šoli na vsako nasilje odzvati in nikakor
pogledati vstran. Pri zaznavanju nasilja v šoli morajo sodelovati vsi strokovni delavci šole in
pri reševanju konfliktov vkljuĉiti vse akterje. Šole morajo imeti dobro izdelan vzgojni naĉrt in
protokol ravnanja v primeru nasilja. Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport pa mora
biti kljuĉen akter pri oblikovanju navodil in smernic za prepreĉevanje nasilja v šolah.
V praktiĉnem delu pa so predstavljene vse preventivne dejavnosti, ki jih naša šola izvaja
in so se izkazale za primere dobre prakse ter jih lahko predstavimo drugim šolam.
Abstract
Different types of violence among peers in schools are presented in the theoretical part of
this article. The primary schools are encouraged not to tolerate any violence and act on any
kind of bullying rather than look away. Appropriate measures must be taken by all that are
involved in the cases of violence. All primary schools have to prepare a necessary educational
plan/protocol in the case of violent actions and deduce the consequences. The Ministry of
Education must be involved as a motivator and has to prepare instructions and set the
guidelines in order for schools to follow zero-violence tolerance. In the empirical part
examples are presented that have been shown to be positive-feedback at our school and could
be presented as good practice to other schools.
Key words: Violence, peers, school, zero violence tolerance, positive feed-back
examples, educational plan.
Lektorica: Ines Leskovar, prof. slovenšĉine in francošĉine

1

Uvod

Na podlagi prebrane in povzete strokovne literature sem v strokovnem ĉlanku predstavila
razliĉne oblike medvrstniškega nasilja, ki se pojavljajo v šolah, kakšna je odgovornost šole in
ministrstva na podroĉju preventive ter kakšne so preventivne dejavnosti, ki jih naša šola
izvaja za uĉence. Opisani so tudi konkretni primeri na podroĉju preventive, ki so se izkazali
kot dobra praksa.
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2

Opredelitev medvrstniškega nasilja

Angleška beseda »bullying« je bila v starejši literaturi opisana kot trpinĉenje med uĉenci,
v novejši literaturi pa uporabljamo zanjo izraz medvrstniško nasilje. (Peĉjak, 2014).
Medvrstniško nasilje je opredeljeno na razliĉne naĉine. Avtorji, kot so Smith in
Ananiadou (2003) ter Sullivan (2011), v njihovo definicijo pojma vkljuĉujejo zavestno,
namerno in ponavljajoĉe se vedenje, ki je lahko agresivno, manipulativno ali izkljuĉevalno v
odnosu do ene ali veĉ oseb, ki je oz. so šibkejša/-e (bodisi fiziĉno, psihiĉno ali socialno) od
nasilneţa. Kljuĉni element veĉine oblik medvrstniškega nasilja torej pogosto predstavlja
agresivno vedenje, ki je namerno in stalno ter vkljuĉuje neravnovesje moĉi med ţrtvijo in
napadalcem.
Sullivan (2011) dodatno opredeljuje razliĉne vrste medvrstniškega nasilja. V osnovi
razdeljuje nasilje na fiziĉno (imenovano tudi direktno nasilje) in psihiĉno (imenovano tudi
posredno nasilje).
Fiziĉno nasilje:








pretepi s poškodbami,
namerno brcanje,
odrivanje in lasanje,
omejevanje gibanja,
grizenje,
prerivanje, potiskanje,
namerno poškodovanje lastnine posameznika oz. uniĉevanje njegovih osebnih
predmetov.

Psihiĉno nasilje:
Psihiĉno nasilje pomeni napad na posameznikovo »notranjost«. Cilj je škoditi
posamezniku, ki je tarĉa napada, vendar pogosto brez fiziĉnih znakov.
Nekateri ljudje so mnenja, da je to nasilje manj škodljivo kot fiziĉno, vendar nekateri
avtorji, kot je npr. Goldstein s sodobniki (2007), opozarjajo, da temu ni tako in da je takšno
nasilje ravno tako škodljivo kot fiziĉno.
Psihiĉno nasilje Sullivan (2011) dodatno razdeli na verbalno in neverbalno nasilje.
Verbalno nasilje so:






ţaljivke in zmerljivke,
razširjanje laţnih, neresniĉnih govoric = ruminacija,
hujskanje prijateljev,
groţnje, povezane z izsiljevanjem,
druge oblike verbalnega poniţevanja, kot npr. opazke, spakovanje itd.

Neverbalno nasilje pa deli naprej na:
 direktno neverbalno nasilje (kot so npr. razliĉne nesramne geste),
 indirektno neverbalno nasilje, ki je bolj zahrbtno in subtilno ter vkljuĉuje manipulacijo
z odnosi, kot so npr. osamitev, ignoriranje.
Nekateri avtorji (npr. Smith in Sullivan) navajajo še dve specifiĉni obliki nasilja – spolno
nasilje in spletno nasilje:
 spolno nasilje – npr. otipavanje in spolno nadlegovanje,
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 spletno ali t. i. »cyber« nasilje spada k psihiĉnemu nasilju in ima lahko verbalno
ali neverbalno pojavno obliko (npr. širjenje groţenj, neresniĉnih informacij po
spletu), njegov namen pa je osmešiti in/ali poniţati drugega.

3

Sodelovanje šol in ministrstva pri reševanju medvrstniškega nasilja

O vrstniškem nasilju je ţe veliko napisanega in je le-to postalo predmet marsikatere
raziskovalne naloge, razprave in med vrstniki vsekakor ni nov pojav. Z njim se je, v takšni ali
drugaĉni obliki, kot starš ali kot mladostnik sreĉal skoraj vsak izmed nas.
»Ko govorimo o nasilju, moramo imeti v mislih tako tiste oblike nasilnega vedenja, do
katerih pride obĉasno, in tiste oblike, ki pomenijo ponavljajoĉa se dejanja v daljšem ĉasovnem
obdobju. Vsekakor pa moramo bdeti nad nasilnim vedenjem ne glede na obliko in se odzvati
na naĉin: ne glejmo vstran, ampak ukrepajmo!« je v predgovoru za priroĉnik Nasilje je out,
mi smo in zapisala ravnateljica OŠ Cirkovce, ga. Ivanka Korez, leta 2010. (Mandl 2010, str.
6)
Da je zagotavljanje varnosti v šoli pomembno, ugotavljajo tudi na Ministrstvu za
izobraţevanje, znanost in šport. Tam so mnenja, da bi morala v Sloveniji obstajati niĉelna
toleranca do nasilja. Problematike pojavnosti razliĉnih vrst nasilja v šolah se na ministrstvu
zavedajo in jo prednostno rešujejo, saj je zagotavljanje varnega in spodbudnega uĉnega okolja
eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraţevanja. To so leta 2016 s spremembo Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja jasno zapisali tudi v zakon.
Ko pride do nasilja, je potrebno takojšnje ukrepanje. Šola mora takoj, ko na kateri koli
naĉin zazna nasilje med vrstniki, ukrepati, in sicer na naĉin, da zašĉiti otroka, ki je ţrtev
nasilja. To lahko stori na razliĉne naĉine, pomembno je, da ţrtev nasilju ni veĉ izpostavljena.
Leta 2016 je Zavod RS za šolstvo s pomoĉjo zunanjih strokovnjakov izdal Navodila s
priroĉnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ, ki vsebujejo konkretne napotke,
kako ravnati v primeru pojava nasilja in so namenjena strokovnim delavcem.
Na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport so pripravili tudi posebno spletno stran,
ki je namenjena vsem javnostim, predvsem pa strokovnim delavcem, vodstvom šol in staršem,
da lahko na enem mestu pridobijo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in
spodbudnega uĉnega okolja v sistemu vzgoje in izobraţevanja v Sloveniji. Poleg
zakonodajnih podlag so na strani povzeta in navedena uporabna strokovna gradiva ter primeri
ustreznih reševanj razliĉnih dilem na tem podroĉju.
Šola je poleg hrama uĉenosti tudi prostor, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj. Vsaka
šola pa lahko s svojim vzgojnim delovanjem, prepoznavanjem in sistematiĉnim delovanjem
pripomore k zmanjševanju nasilnih dejanj znotraj kot tudi izven šolskega prostora.
Zavedamo se, da nasilja ţal ne moremo popolnoma izkoreniniti in so uĉitelji veĉkrat pri
tem nemoĉni, a vendar se lahko tako uĉitelji kot uĉenci nauĉijo ogromno vešĉin, ki bodo
pripomogle k nenasilnemu reševanju konfliktov med uĉenci ter k zmanjšanju nasilja v šoli in
izven nje.

4

Preventivno delovanje OŠ Loče na področju nasilja

V okviru preventivnih dejavnosti v naši šoli potekajo razliĉne aktivnosti, ki jih izvajamo
v okviru razreda in temeljijo na Vzgojnem naĉrtu Osnovne šole Loĉe, ki je objavljen na
spletni strani naše šole in v Publikaciji OŠ Loĉe.
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Barle-Lakota (2006) poudarja, da naj vsaka šola izdela Vzgojni naĉrt na podlagi smernic
in navodil, ki jih je pripravilo MIZŠ, in vanj vkljuĉi »vsakoletne ukrepe ter aktivnosti na
podroĉju obvladovanja nasilja in krepitev socialnih vešĉin«, kot npr:
 Vsi uĉitelji redno izvajajo tematske razredne ure, kot so predstavitev Hišnega reda
Osnovne šole Loĉe, Vzgojnega naĉrta Osnovne šole Loĉe, Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter tem, kot so poznavanje sebe, drugih ter moj odnos do njih,
sprejemanje drugaĉnih in razliĉnih, prepreĉevanje zasvojenosti, »kam po pomoĉ, ko
storim …«, prepreĉevanje nasilja. Svetovalna delavka je izvedla v nekaterih razredih
tudi tematske razredne ure na temo ĉustev, samopodobe, samospoštovanja,
medvrstniškega nasilja, medsebojnih odnosov, konfliktov ter poklicne orientacije.
 Poveĉanje nadzora odraslih na tistih mestih v šoli ali izven nje, kjer je nadzor odraslih
bil pomanjkljiv ali pa ga sploh ni bilo:
 deţuranje uĉiteljev na hodnikih v ĉasu glavnega odmora,
 deţuranje uĉiteljev v jedilnici v ĉasu kosila,
 deţuranje uĉiteljev v jedilnici, ko uĉenci prispejo v šolo,
 deţuranje uĉiteljev na avtobusnih postajah (veliko uĉencev je vozaĉev).
 Dosledno reagiranje na primeren naĉin, ko uĉitelji vidijo nasilje in sledijo protokolu
doslednosti, ki je zapisan v Vzgojnem naĉrtu naše šole.
Ob zaznavi medvrstniškega nasilja oz. ob kršitvah Hišnega reda in Vzgojnega naĉrta
se o posamezni kršitvi pogovori dotiĉni uĉitelj oz. razrednik z uĉenci, šele nato se
vkljuĉi še svetovalna sluţba, po potrebi tudi zunanje inštitucije. Starši so o
posameznem koraku obvešĉeni na govorilnih urah, sestankih. Svetovalna delavka se v
reševanje vzgojne problematike vkljuĉuje predvsem v drugem obdobju (4., 5., 6.
razred). V primeru, da uĉenci ogroţajo sebe in druge ter motijo vzgojno-izobraţevalni
proces, se jih odstrani od pouka in pod nadzorom strokovnega delavca nadaljujejo s
šolskim delom, dokler se ne umirijo in lahko nadaljujejo s poukom v razredu.
Starše napotimo tudi v zunanje inštitucije, kot npr. Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše Maribor ter Pedopsihološka ambulanta Maribor – program Kako
obvladam jezo in ostanem kul?. Sodelujemo pa tudi s Centrom za socialno delo
Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica ter Šentjur.
 Sodelovanje s Policijsko postajo Slovenske Konjice na podroĉju preventive. Na temo
medvrstniškega nasilja in vpliva prepovedanih substanc je g. policist s policijske
postaje Slovenske Konjice izvedel v mesecu oktobru 2019 predavanja in delavnice za
uĉence od 5. razreda do 9.razreda.
 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Društvo za boljši svet je ena vodilnih nevladnih organizacij na podroĉju vzgoje in
izobraţevanja, na podroĉju preventivnih programov proti nasilju, medsebojnih
odnosov in drog. Društvo za boljši svet je društvo v javnem interesu, podprto s strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport. V februarju 2019 so izvedli v naši šoli
gledališko predstavo o Malem princu v okviru dni dejavnosti, ki so jo uporabili kot
izhodišĉe za štiri tematske delavnice, ki so mlade spodbudile k razmisleku o tem, kako
v ljudeh prebuditi ţeljo po lepših odnosih ter kako je ţivljenje lahko prijetnejše, ĉe
poznamo in spoštujemo soljudi. Ali – kot bi rekel Mali princ – ĉe znamo gledati s
srcem.
Z delom ţelijo doseĉi, da bi se ĉim veĉ ljudi poĉutilo dobro, da bi bila druţba v svetu
spoštljiva do vseh ljudi in narave ter da bi vsak ĉlovek našel sreĉo. Obiskujejo šole in
vrtce po celi Sloveniji.
 Izvajanje delavnic za uĉence v okviru projekta Razvijanje pozitivnega vrednotenja
otrok in mladostnikov.
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Skupaj s kolegico somentorico, svetovalno delavko, izvajava delavnice in razvijava
obĉutke na podroĉju varnosti, identitete, pripadnosti in sposobnosti. Delavnica se
zaĉne s hitro stimulacijo, nadaljuje z reševanjem delovnih listov, ki so pripravljeni
toĉno na doloĉeno temo, in se konĉa s predstavitvijo ugotovitev.
 Izvedene so bile tudi delavnice na temo Nevarnosti spleta, ki jih izvaja po razredih naš
raĉunalnikar. Uĉence seznani z varno rabo interneta in s pastmi interneta pri igranju
raĉunalniških iger, rabe Facebooka … V mesecu marcu, mesecu varne rabe interneta,
smo se v naši šoli odloĉili opraviti zunanjo presojo internih varnostnih mehanizmov na
podroĉju e-varovanja uporabe sodobne tehnologije. S tem korakom smo prejeli
certifikat E-varna šola. Certifikat E-varna šola izkazuje odliĉnost na podroĉju uporabe
in varnosti sodobne tehnologije, kot so raĉunalniki, tablice, mobilni telefoni in
internet.
 Sodelovanje z Inštitutom za personalno forenziko, ki celostno obravnava ţivljenje
posameznika.
Omenjeni inštitut pomaga najti poti iz razliĉnih stisk, teţav in preizkušenj v ţivljenju.
V sklopu tega nas je obiskala magistra zakonske in druţinske terapije, gospa Polona
Brglez, ki izvaja delavnice na temo samopodobe, tako da uĉenci prepoznajo in zaznajo
empatijo, se znajo povezati za motivacijske ure na temo razliĉnih oblik zasvojenosti,
izboljšujejo medvrstniške odnose, razmišljajo o posledicah svojih dejanj, se uĉijo
vrednot, pogledajo vase, razvijajo soĉutje in spoštljivost, prepoznavajo nasilje med
vrstniki in razvijajo lastne motivacije za prihodnost s tem, da slišijo, prisluhnejo,
razumejo in razmišljajo tudi o drugem.
 Terapija s psom: Pes terapevt Coffy.
Ţival v uĉnem procesu pomaga otroku krepiti pomembne kompetence. Pes terapevt je
zelo uĉinkovito motivacijsko sredstvo, ki uĉence spodbudi k razliĉnim dejavnostim, ki
se jih sicer pogosto izogibajo. Delo s terapevtskim psom Coffyjem v naši šoli izvaja
specialna pedagoginja. Uspešno deluje z uĉenci, ki so nagnjeni zaradi druţinskih teţav
ali notranjih konfliktov k nasilnim interakcijam z drugimi uĉenci. Uĉenci s pomoĉjo
psa Coffyja delujejo umirjeno, sprošĉeno in razvijajo dodatne kompetence.
V njeno raziskavo je bilo vkljuĉenih pet otrok osnovne šole na razredni stopnji, od
tega sta bila dva uĉenca z avtistiĉno motnjo. Delo je potekalo v obliki interesne
dejavnosti, enkrat na teden, skozi celotno šolsko leto. Zajeti so bili cilji, ki uĉinkovito
izboljšajo podroĉja akademskih vešĉin (branja, pisanja in raĉunanja) in cilji
odgovornosti, empatije do ţivali ter dvig samozavesti. Vsi uĉenci so pridobili
pozitivno izkušnjo fiziĉnega kontakta s psom (nihĉe se ga ni bal), vkljuĉevali so se v
dejavnosti, ki so se jim pred tem izogibali.
Uĉenci so pri tem spoznali pomen:
 pravilnega ravnanja z ţivaljo,
 odgovornosti,
 samozavesti,
 samokritike,
 spopadanja s strahovi,
 ĉustvenega izraţanja,
 uporabe znanj v vsakodnevnem ţivljenju ter
 samopomirjanja.
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5

Zaključek

Osnovni namen strokovnega ĉlanka je bil predstaviti pomembnost takojšnjega ukrepanja
ob pojavu nasilja v šolskem okolju ali izven njega. To zagovarja tudi Ministrstvo za
izobraţevanje, znanost in šport, ki je tekom let vzpostavilo niĉelno toleranco do nasilja v
šolah. Zato je kljuĉno, da vsaka javna izobraţevalna ustanova izdela lasten vzgojni naĉrt in
protokol ravnanja v primeru nasilja ter predvidi ustrezne ukrepe in s tem izboljša svoj nadzor
in delovanje. Prav tako je pomembna aktivna vkljuĉenost vseh strokovnih delavcev, ki v
primeru, da zaznajo nasilje, od njega ne beţijo, temveĉ delujejo v skladu s šolskim
protokolom.
V Osnovni šoli Loĉe zato izvajamo mnogo preventivnih dejavnosti, ki vkljuĉujejo uĉence
z namenom, da se le-ti ustrezno odzovejo na nasilna dejanja in vedo, kako spodbujati ostale
uĉence k nenasilnemu vedenju.

6
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Boljši medosebni odnosi-manj nasilja
Better relationships-less violence
Janja Sunĉiĉ, mag. Specialni in rehabilitacijski pedagog
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakĉeva 42, 1000 Ljubljana

Povzetek
Na slovenskih šolah je še vedno velik poudarek samo na storilnosti oziroma usvajanju
akademskih znanj, manj pa je poudarek na vešĉinah, ki so pomembne za posameznikov
socialni in ĉustveni razvoj. Zelo je pomembno, da posameznika opolnomoĉimo tudi z
vešĉinami, ki mu bodo v pomoĉ skozi njegovo celo ţivljenje. Šola je prostor, poleg primarne
druţine, kjer lahko uĉenci z vzgledom, veliko volje in vztrajnosti doseţejo, da poĉasi
sprejmejo in ozavestijo drugaĉne vzorce pri vzdrţevanju ustreznih medsebojnih odnosov. V
okviru dodatne strokovne pomoĉi sem s petimi uĉenci izvajala delavnice, kjer so krepijo
socialne vešĉine.
Kljuĉne besede: akademsko znanje, opolnomoĉenje, medsebojni odnosi
Abstract
The primary focus of Slovenian schools is still solely on the performance, in other words,
the acquisition of academic expertise; while there is less focus on skills that are relevant for
individual's social and emotional development. It is crucial for an individual to also be
empowered with skills that will assist them in their life journey. School is, along with family,
an environment where students can, with a set of examples, a lot of willingness, and
persistence, achieve to gradually accept, as well as become aware of different patterns when
maintaining appropriate mutual relations. In the framework of additional professional
assistance, I, along with five students, carried out workshops during which they strengthened
their social skills.
Key words: academic expertise, empowerment, mutual relations

1

Medosebni odnosi

Z medsebojnimi odnosi posameznik razvija naklonjenost, zaupanje, empatijo ter
odgovornost do drugih. Dobri odnosi z vrstniki, sošolci in prijatelji so lahko vir zadovoljstva
in veselja. Ĉe pa so ti odnosi slabi, pa lahko predstavljajo stisko pri otroku in neprijetno
izkušnjo.
Porter (2000, v Košir, 2011) je na podlagi ugotovitev razliĉnih avtorjev ugotovil, da
imajo prijateljski odnosi pomembno funkcijo v razvoju socialnih spretnosti, vplivajo na
otrokovo samopodobo, ĉustveno podporo, kognitivni razvoj in dopolnjuje izkušnjo iz druţine.
Na šolah se pojavlja tudi nasilje, ki ne temelji zgolj na fiziĉnem ustrahovanju, temveĉ je
tudi veliko ĉustvenega nadlegovanja. Slednje je bolj prikrito, vendar tudi nesprejemljivo.
Otroci, ki so v primarni druţini deleţni raznolikega nasilja, vzorce nesprejemljivega vedenja
ozavestijo ter prenesejo v šolski prostor.
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2

Vpliv dejavnikov na oblikovanje vedenjskih vzorcev

Otrok prve izkušnje o medsebojnih odnosih pridobiva v primarni druţini in so podlaga za
nadgradnjo pri navezovanju in vzdrţevanju medosebnih odnosov, najprej v vrtcu in kasneje v
šolskem okolju. Na podlagi izkušenj si otrok ustvari svojo sliko, ki pa ni vedno dobra, zato sta
vrtec in šola instituciji, kjer se otrok preko formalnega in neformalnega uĉenja nauĉi
primernih korakov za navezovanje in vzdrţevanje ustreznih medosebnih odnosov. V vrtcih in
v niţjih razredih osnovne šole je doloĉene vzorce vedenja laţje korigirati, kot kasneje, v višjih
razredih, ko ima mladostnik ţe dokaj izoblikovano doloĉeno vedenje. Pomembno je, da se z
uĉenci veliko pogovarjamo, diskutiramo ter preko razliĉnih delavnic ozavešĉamo o
pomembnosti ustreznih medosebnih odnosih. Dobri medosebni odnosi imajo vpliv na manj
nasilja med otroki, zato je pomembno, da tej temi namenimo veliko ĉasa. Pomembno vlogo na
šoli ima svetovalna sluţba, ki je most med uĉencem, ki je povzroĉitelj nasilja in med ţrtvijo.
Zavedati se moramo, da svetovalni delavec ne sme grajati osebo, temveĉ se mora ozirati na
dejanje, ki ga je nasilneţ povzroĉil.
Lines (2008) nasilja ne omejuje le na odnose med vrstniki oziroma šolo, temveĉ govori o
nasilju tudi v druţini, partnerskih odnosih in na delovnem mestu. Lines je definicijo nasilja
opredelil kot kontinuirano vedenje psihološkega, socialnega, verbalnega ali ĉustvenega
ustrahovanja s strani enega ali veĉ vrstnikov.

3

Načrtovanje

Veliko uĉencev naše šole izhaja iz druţin z niţjim ekonomskim in socialnim statusom ter
iz manj spodbudnega okolja. Uĉenci v šolo prihajajo razliĉno socialno opremljeni. Ţe dokaj
hitro se opazijo razna odstopanja v socialnih vešĉinah, ki jih je mogoĉe z razliĉnimi pristopi
korigirati. Pomembno je sodelovanje staršev s šolo. Ĉe se sluĉajno neprimerna vedenjska
odstopanja stopnjujejo, lahko prihaja tudi do nasilja, ki pa ni zgolj omejeno na fiziĉno, temveĉ
tudi na psihiĉno podroĉje. K spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov sem se vkljuĉila aprila
letošnjega leta.

4

Potek dela

V skupino je bilo vkljuĉenih pet fantov s posebnimi potrebami od šestega do osmega
razreda, s katerimi sem izvajala dodatno strokovno pomoĉ. Vsem uĉencem je skupna
pomanjkljiva pozornost in koncentracija. Pri dveh pa je izstopajoĉe vedenje (hiperaktivnost),
ki pogosto privede do neustreznih oblik vedenja. Na urah dodatne strokovne pomoĉi se z
uĉenci individualno, ki imajo predvsem izstopajoĉe vedenje, veliko pogovarjam, kako se
izogniti situacijam, ki jih lahko zavede (verbalno ali fiziĉno nasilje). Namen delavnic je bil, da
bi se s skupino uĉencev, s podobnimi teţavami spodbujalo ustrezno vedenje ter spodbujanje
prijateljstva med sodelujoĉimi uĉenci.
Delavnice so se izvajale enkrat tedensko po pouku, v gospodinjski uĉilnici ali na prostem,
ob lepem vremenu. Vsak teden je bil drug uĉenec zadolţen, da je stole postavil v krog z
namenom, da se nismo poĉutili kot pri pouku. Ob zaĉetku delavnice smo se pozdravili. Vsak
je glasno povedal, kako se poĉuti in kaj posebnega se mu je zgodilo v enem tednu. Uĉenci so
me tikali, ker sem ţelela, da je vzdušje sprošĉeno in da uĉenci ne bi imela strahu govoriti pred
menoj. Prvih nekaj ur so bili uĉenci bolj zadrţani, niso upali izraziti svojega mnenja. Veliko
sem jih spodbujala k izraţanju lastnega mnenja. V pogovore sem vpeljala veliko humorja.
Posamezna ura ni bila strukturirana vnaprej, zato se je cel proces izvajal spontano. Veliko
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smo razpravljali o odnosih. Kakšno neprijetno situacijo uĉenca smo analizirali ter iskali
rešitve. Pogosto smo mnenja, rešitve zapisali na tablo ter poiskali neko skupno rešitev nekega
problema. Uĉencem veliko pomeni, da se ĉutijo sprejete in da njihovo mnenje nekaj velja.
Uĉili smo se tudi poslušati drug drugega.
Ob lepem vremenu, predvsem v mesecu maju smo se dvakrat odpravili na šolsko igrišĉe,
kjer smo se igrali igre z ţogo. Uĉenci so bili zelo navdušeni. Bilo je veliko smeha in obĉasno
tudi prepira, kdo ima prav. Uĉenec, ki ima teţave pri obvladovanju vedenja, je veĉkrat
prekinil igro, ker je bil prepriĉan, da se mu je naredila krivica. Po pogovoru je nadaljeval igro.
Namen igre ni bilo iskanje zmagovalca, temveĉ sodelovanje in zabava. Na koncu smo se
postavili v krog, se objeli in se pozdravili. Vsak je povedal, kako se je poĉutil ob igri.
V mesecu juniju sem organizirala ogled Cone Moste. To je kljuĉna toĉka, kjer se zbirajo
osnovnošolski otroci in mladostniki. Pod okriljem prostovoljcev se izvajajo razne prostoĉasne
dejavnosti (namizni nogomet, druţenje, druţabne igre). Uĉenci in mladostniki se lahko tam
tudi uĉijo, delajo domaĉe naloge. Namen tega projekta je, da se uĉenci in mladostniki druţijo,
pridobivajo razliĉne socialne vešĉine, predvsem pa niso prepušĉeni ulici. Uĉenci so na obisku
uţivali, se spoznali z ostalimi udeleţenci. Vodja projekta jim je predstavila dejavnosti, katere
izvajajo ter razkazala prostore. Z uĉenci sem se na njihovo ţeljo pogovorila tudi s starši glede
obiskovanja Cone Moste. Trije od petih staršev so bili zelo zainteresirani, da se otroci
vkljuĉijo v projekt.

5

Evalvacija

Pri spodbujanju mladih h krepitvi socialnih vešĉin, je pomembno, da jih poslušamo in da
so slišani. Pogosto se dogaja, da so razni projekti predvsem naravnani storilnostno. Meni
osebno je bolj pomembno, da so dejanja spontana in ne toliko strukturirana po vsebini
vnaprej. Pomembno je, da uĉencem pokaţemo smernice ter jim preko lastnih refleksij
pokaţemo pot. Od njih pa je odvisno ali se bodo drţali zaĉrtane poti.

6
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Vključevanje avtističnega učenca v razred
Integration of autistic student in class
Petra Podlogar, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, uĉiteljica DSP, OŠ Orehek
Kranj

Povzetek
Vrstniško nasilje je ţal stalnica in zelo resen problem na naših šolah. Vsi se strinjamo, da
ima vsak otrok pravico do varnega in spodbudnega šolskega okolja, a kljub trudu zanj ni
vedno tako. V redno šolo so danes vkljuĉeni uĉenci z razliĉnimi teţavami in primanjkljaji, kar
pomembno vpliva na samo dinamiko in problematiko razreda, strokovni delavci šole pa se s
temi teţavami bolj ali manj uspešno spopadamo.
V omenjenem ĉlanku ţelim predstaviti dejavnosti, ki smo jih izvedli za vkljuĉitev uĉenca
s posebnimi potrebami v razred, ki ga je izrazito odklanjal, poleg tega pa je bil pri veĉini
vrstnikov nerazumljen in nesprejet.
Kljuĉne besede: vkljuĉevanje, avtizem, razredne ure
Summary
Peer violence is, unfortunately, a constant and very serious problem in our schools. We
all agree that every child has the right to have a safe and stimulating school environment, but
unfortunately, this is not always the case. Today pupils with various problems and disabilities
are being mainstreamed, which significantly affects the dynamics and problematics in the
class. Our school education staff is more or less successful at resolving these situations.
In this article, I would like to present the activities we have undertaken in integrating a
pupil with special needs in the class. Sadly, for the majority of the peers, this pupil was
strongly rejected, misunderstood and unaccepted.
Key words: integration, autism, class lessons
Ime in priimek lektorja: Tina Veselinoviĉ, mag. prof. slovenistike, univ. dipl. francistka
in hispanistka

1

Še vedno se dogaja

Splošna definicija vrstniškega nasilja je, da gre za namerno, dalj ĉasa trajajoĉe in
ponavljajoĉe se dejanje, ki temelji na neravnovesju moĉi med ţrtvijo in storilcem. V šoli se
pogosto sreĉujemo z vrsto disciplinskih teţav, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopadamo.
Zavedamo se, da so nekatere oblike medvrstniškega nasilja v današnjem ĉasu odraslim
praviloma prikrite oziroma teţje odkrite, predvsem zato, ker se veĉji del nasilja izvaja v
neformalnih situacijah na šoli ali preko razliĉnih spletnih omreţij.
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2

Tudi Mihi se je

Šola lahko in mora prepreĉevati medvrstniško nasilje z dejavnostmi, ki gradijo pozitivne
odnose in spodbujajo bolj vkljuĉujoĉe okolje za uĉenca s teţavami.
Miha je otrok s posebnimi potrebami, usmerjen kot otrok z avtistiĉno motnjo in ima 5 ur
dodatne strokovne pomoĉi. Ţe na razredni stopnji je imel velike teţave z vrstniki, na
predmetni stopnji, ko so se uĉencem centralne šole pridruţili še uĉenci podruţniĉne, pa so
teţave postale zelo velike. Zaradi potrebe po strogo strukturiranem ĉasu in prostoru, skorajda
knjiţnega govora in pretirane skrbi za higieno ter toĉnost je bil uĉenec s strani nekaterih
sošolcev nerazumljen, nesprejet in veĉkrat predmet posmeha. To se je dogajalo zlasti v
neformalnih situacijah, kot je npr. druţenje v garderobi, med odmori in na igrišĉu. Ostali
uĉenci so bili do njega ravnodušni in svojih sošolcev pri zbadanju niso niti ustavili, kaj šele,
da bi poskušali Mihu stopiti v bran.
Delo z razredom smo naĉrtovali sistematiĉno in v doloĉenem ĉasovnem zaporedju.
»Sistemskost zahteva pristop celotne šole, ki aktivo vkljuĉuje vse uĉenke in uĉence, zaposlene
in starše, ter partnerstvo v skupnosti za krepitev kulture nenasilnega šolskega okolja:«
(Marušiĉ, 2016, str. 16)
Z anonimnim vprašalnikom smo uĉitelji ugotovili, da gre za dalj ĉasa trajajoĉe in
ponavljajoĉe se nasilje s strani vedno istih posameznikov. Z omenjenimi uĉenci sta
razredniĉarka in šolska svetovalna delavka opravili razgovore in o dogodku obvestili starše
vseh vpletenih.
V nadaljevanju sta razredniĉarka in svetovalna delavka pripravili in izvedli 7 razrednih
ur, katerih namen je bil, da se razredu predstavi Mihove teţave in posebnosti. Na ta naĉin smo
ţeleli doseĉi, da se uĉenci med seboj bolje spoznajo in poveţejo. Vsebine razrednih ur so
zajemale:
 Spoznavanje drug drugega (pogovor v paru, klepetalnica, ogledalo, druga stran
ogledala);
 skupina in jaz (vodenje slepca, skupinska slika, škatla zaupanja),
 zavedanje ĉustev (pozitivna in negativna ĉustva, ki nas prevzamejo);
 obvladovanje ĉustev;
 odgovornost posameznika za vedenje;
 predstavitev Mihovih teţav in njegovih tipiĉnih vedenjskih reakcij v posameznih
situacijah;
 evalvacija (kaj sem se nauĉil, kaj sem novega spoznal, kje bi lahko ravnal drugaĉe).
Uĉenci so ob slišanem poiskali Mihove pozitivne lastnosti in našli naslednje:










Pošten, resnicoljuben, nikomur ne ţeli niĉ slabega.
Ne zna lagati, pove, kar misli.
Rad se šali, na svoj naĉin je duhovit.
Rad ima šport, je pravi športni navdušenec.
Zelo rad ima svojo druţino in o njej veliko govori.
Je zelo vodljiv in poslušen.
Rad se druţi, vendar ima teţave pri komunikaciji.
Vĉasih potrebuje samoto in se mora umakniti.
Je uspešen v šoli, ima delovne in uĉne navade.

Na iskanje moţnosti, kaj lahko storijo oni, da ga ne izpostavljajo neprijetnim situacijam,
pa so našli naslednje odgovore:
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Spoznamo teţavo in ga poskušamo razumeti ter sprejeti.
Ne izzivamo situacij, ki ga pripeljejo v stisko.
Kdaj pa kdaj mu damo kakšen nasvet ali mu nudimo pomoĉ, ĉe se zmede.
Spodbujamo ga, da se uĉi drugaĉnega reagiranja.
Ne izraţamo se dvoumno, navodila podajamo jasno in razloĉno.
Omogoĉimo mu rutino, vnaprej ga opozorimo na spremembe.
Uĉimo ga predvidevati dogodke.
Ĉe se z njim ne ţelimo druţiti, ga pustimo pri miru in ga ne izzivamo.

Omenjene sklepe smo potrdili z razredno zaprisego, pika na i omenjenih delavnic pa je
bila ideja, ki so jo predlagali sošolci za tiste uĉence, ki so imeli z Mihom najveĉ konfliktov in
bili do njega nasilni. Ti so podpisali neke vrste pogodbo oziroma sklep, da tovrstnih dejanj ne
bodo veĉ poĉeli. S tem so se strinjali, hkrati pa sta razredniĉarka in svetovalna delavka s tem
seznanili tudi starše.
Tudi sicer so bili starši o delu z razredom seznanjeni, najprej zaradi tega, ker so otroci v
zaĉetku domov prinašali takšne in drugaĉne zgodbe v zvezi z Mihovim vedenjem, kasneje pa
z namenom, da bi se lahko tudi doma pogovorili o odnosu do omenjene problematike.
Tudi v ostalih razredih so razredniki izvedli razredne ure, na katerih so uĉenci ugotavljali
in razpravljali o tem, kakšna je razlika med konfliktom in medvrstniškim nasiljem, s katerimi
smo ţeleli spodbuditi empatijo do ţrtev medvrstniškega nasilja in ozavestiti moţnosti
ravnanja, kadar smo sami ţrtve ali priĉe nasilja. Poskušali smo ozavestiti naĉin reagiranja in
obnašanja do tistih, ki so nam podobni, in tistih, ki so nam razliĉni, ter ugotoviti kakšen je
vpliv skupine na grobo obnašanje. Govorili so o tem, da je odgovornost za lastno obnašanje
vedno osebna, ne glede na to, kaj delajo drugi. V zadnjih urah pa so se pogovarjali o pomenu
vrednot, kot so spoštovanje, prijateljstvo, empatija, sodelovanje itd. (Klemenĉiĉ, 2016)

3

Uspeli smo

Delavnice so bile izvedene na zaĉetku 7. razreda. Bile so pozitivno sprejete, veĉina
uĉencev jih je ocenila kot koristne in smiselne. Klima v razredu se je izboljšala do te mere, da
so uĉenci Miha v neformalnih situacijah pustili pri miru in ga niso veĉ izzivali. Tudi Miha
sam je ocenil, da ga sošolci ne draţijo veĉ. Pri samem druţenju z vrstniki pa ţal nismo opazili
bistvenega napredka. Še vedno so bile teţave pri skupinskem delu ali sodelovalnem uĉenju,
kjer se je Miha zelo teţko vklopil, ostali uĉenci pa so teţje razumeli njegovo vedenje. V tem
primeru je imel Miha moţnost umika v tiho sobo ali pa je prišel k uĉiteljici za dodatno
strokovno pomoĉ, tudi zato, da se je spoĉil od hrupa in vseh ostalih draţljajev.
Kot pozitivno lahko ocenimo tudi dejstvo, da se je odnos do Miha, zaradi izvedenih
razrednih ur, bistveno izboljšal tudi s strani ostalih uĉencev na šoli.
Menim, da je bilo delo uspešno in pozitivno sprejeto tudi pri vodstvu, starših in ostalih
uĉiteljih. Zagotovo pa se tu naše delo ne konĉa. Z uĉenci se je treba v obdobju odrašĉanja in
iskanja samega sebe vedno znova pogovarjati, raziskovati in odkrivati njihove teţave ter v
dani situaciji iskati vedno nove in nove rešitve.

4
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Vpliv socialnih iger in vloga razrednika na celoviti razvoj osebnosti otroka
v tretjem vio
The influence of social games and the role of a class teacher in holistic
development of children's
personality in the last cycle of primary school
Zdenka Rakuša, svetovalka, prof., bio., kem., nar.
OŠ Ivanjkovci

Povzetek
Razrednik koordinira delovanje oddelĉne skupnosti, skrbi za povezovanje z drugimi
dejavniki na šoli in izven nje (starši, zunanje institucije), analizira vzgojne in uĉne rezultate,
sodeluje s starši, odloĉa o vzgojnih ukrepih, zraven vsega tega pa je njegova osebnost pri
celovitem razvoju osebnosti otroka neprecenljiva, zato mora imeti sam veliko empatijo do
otrok in sposobnost zaznavanja teţav. Biti mora dovolj strokovno kompetenten, da izbere
dejavnosti, s katerimi spodbuja ta razvoj, pri tem so mu v veliko pomoĉ pravilno izbrane in
izvedene socialne igre. Z njihovo pomoĉjo lahko vpliva na vse lastnosti osebnosti.
Kljuĉne besede: razrednik, socialne igre, osebnost, nasilje
Abstract
The role of a teacher in 21st century is crucial, mostly due to technology winning over
nature. Nature has been put aside as a soucr of learning and a ground for gaining experience.
It is in teacher's domain to bring back nature into a classroom and by using different methods
and approaches reconnect students with nature. The attitude towards living beings,
environment and planet grows in students through good teaching methods. A great deal of
importance should be placed on ecology projects which raise awareness among children,
young people as well as adults who may not be so familiar with ecology issues. A science
class form the basis and source of good methos of learning through experience.
Key words: nature, teacher, ecology, experiential learning, raising awareness
Ime in priimek lektorja: Brigita Fridl

1

Otrok, mladostnik in njegov razvoj po 12. letu

Hormonske spremembe ob telesnem zorenju v zgodnji puberteti povzroĉijo uporništvo in
preizkušanje meja. Najpomembnejše socialne vezi si mladostnik ustvarja z vrstniki, ponovi se
proces simbioze do separacije, le da tokrat z vrstniki. Mladostnik mora oblikovati osebno,
spolno in poklicno identiteto, da lahko odgovorno sledi ţivljenjskim situacijam.
Svoje nove vloge in naloge mora usklajevati, pomembno je iskanje ljudi, vzorov, ki naj bi
jim sledil, pa tudi zbeganost, zmedenost, kadar do uskladitve ne pride, zaradi ĉesar se ne more
odloĉiti med identitetnimi vlogami. V tem obdobju je zelo pomembno tudi iskanje svojega
mesta in vrednosti v okviru vrstniških skupin. Ĉe se je mladostnikova samopodoba do vstopa
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v puberteto oblikovala skladno in pozitivno, tudi to obdobje premosti brez velikih
odstopanj. Proces diferenciacije poteka soĉasno na dveh ravneh: izstopa iz druţine, z vrstniki
pa oblikuje razliĉne intimne odnose – prijateljske, kolegialne, ljubezenske, kar mu omogoĉi
oblikovati integrirano predstavo o sebi.

2

Celovit razvoj osebnosti

2.1 Kaj je osebnost?
Izraz osebnost izhaja iz starogrške besede persona, ki pomeni masko.
V psihologiji se osebnost razume kot celostni vzorec razmeroma trajnih znaĉilnosti, po
katerih se posameznik razlikuje od druge osebnosti. Posebnosti osebnosti so relativna trajnost
in individualnost, edinstvenost. Osebnostne znaĉilnosti so tiste, ki se pojavljajo vedno – ne
glede na okolišĉine.

2.2 Osebnostne meje
Osebnostne meje pogosto enaĉimo z osebnimi pravili, kaj je za nas sprejemljivo ali
razumno vedenje drugih do nas. Ta pravila tudi sporoĉamo drugim. Toda pojem osebnostne
meje je širši od vprašanja, kako se ubraniti nesprejemljivega vedenja ali zahtev do nas.

2.3 Kaj je samopodoba?
Osebnost je tisto, kako delujemo, samopodoba pa je naša predstava o tem, kako
delujemo; samopodoba je posameznikovo doţivljanje samega sebe, mnoţica odnosov, ki jih
posameznik – zavestno ali nezavedno – vzpostavlja do samega sebe, kar si mislimo o sebi, o
svojih sposobnostih, lastnostih, svojem telesu, moţnostih v ţivljenju, uspehih in neuspehih .

Samozaupanje se oblikuje tako, da otrok ponotranji zaupanje in spodbude, ki mu jih
izkazujejo starši, izkušnje, ki mu jih je prinesla lastna, samostojna dejavnost. Otrok svoje
samospoštovanje gradi na osnovi odzivov, ki jih doţivlja ob drugih.
2.4 Samovrednotenje in samospoštovanje
Naše samovrednotenje in samospoštovanje se oblikuje ob samopodobi, ustvarjeni na
osnovi resniĉnih lastnosti, ali na osnovi podobe in priĉakovanj.

Samospoštovanje in samovrednotenje je prepoznanje in spoštovanje lastne
vrednosti, ki je pogoj za kakovostno in zadovoljno ţivljenje, nizko samozaupanje in
samospoštovanje razvijemo ob odrašĉanju.
2.5 Zdrava samopodoba
Oseba z zdravo samopodobo svojo osebnost, sposobnosti in potrebe zaznava realno. Taka
oseba skrbi zase, se spoštuje, ne dovoli, da bi jo drugi razvrednotili ali ji onemogoĉili
zadovoljevanje potreb, ne negira svojih sposobnosti.
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Zdrava samopodoba je pozitivna, oseba s pozitivno samopodobo ceni svoje osebnostne
lastnosti (telesne, temperamentne in znaĉajske) ter sposobnosti, si zastavi višje cilje.
Ĉlovek s pozitivno samopodobo:





si zastavlja visoke, vendar dosegljive cilje in je v ţivljenju uspešnejši;
se konstruktivno spoprijema s problemi in teţavami;
iz napak naredi izkušnje:
laţe razvija ter ohranja zdrave in vzajemno zadovoljive medosebne odnose ter je
bolj pripravljen sodelovati;
 je samostojen in ne potrebuje nenehnega odobravanja drugih
 je pogumen in radoveden pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov.
a) Šolska samopodoba se zaĉne oblikovati, ko otrok vstopi v šolo; otrok zaznava svoje
spretnosti in sposobnosti, izraţa zanimanje za šolske predmete, se zaveda, v kolikšni
meri je sposoben biti uspešen pri jezikih, naravoslovju, tehniki, zgodovini…
b) Telesna samopodoba so predstave in pojmovanja, ki jih ima posameznik o svojem
telesu. Deli se na dva dela: telesne sposobnosti in zunanji videz; videz, privlaĉnost,
telesno pripravljenost, oblaĉenje… ter primerjava svojega videza z videzom drugih in
prepriĉanja o tem, kako ga vidijo drugi.
c) Medosebna ali socialna samopodoba so zaznave, prepriĉanja in presoje o odnosih z
vrstniki in drugimi pomembnimi bliţjimi osebami: s starši, sorojenci.
d) Ĉustvena samopodoba so zaznave in prepriĉanja o izraţanju in obvladovanju ĉustev,
denimo o sebi; kot (ne)mirnem, (ne)sprošĉenem in ĉustveno (ne)uravnovešenem
ĉloveku.

3

Vpliv socialnih iger na celovit razvoj osebnosti, ki preventivno deluje proti
nasilju

Socialne igre so pomembne pri oblikovanju identitete, izboljšanju komunikacije s samim
seboj in z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju povratnih sporoĉil.
Korist socialnih iger za učence je ta, da pridejo v medsebojni stik, se poveţejo,
osamljeni otroci vzpostavijo stik z drugimi, spet drugi se podredijo pravilom skupine.
Razvijajo solidarnost, medsebojno pomoĉ in strpnost. Spreminjajo socializacijo posameznika.
Korist socialnih iger za učitelja je, da preko njih lahko vzpostavijo bolj enakopraven,
neposreden in tovariški odnos, jih bolje spoznajo, se pozabavajo, razvija razredno klimo,
odpravlja primanjkljaje posameznika ali skupnosti.
Socialne igre, ki smo jih izvajali, smo izbirali po razliĉnih podroĉjih in aktualnih potrebah
po razvojno starostnih znaĉilnostih.
Podroĉja:







Razredna skupnost, socialna skupina.
Socializacija, samopodoba, moĉ misli, besede.
Komunikacija, prijateljstvo.
Opazovanje, percepcija, spreminjanje, rast, uĉenje.
Vţivljanje, identifikacija, sreĉa.
Agresivnost, samoobramba.
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4

Vloga razrednika in razredna klima

V zadnjem triletju šolskega izobraţevanja je zelo pomemben vpliv razrednika za celovit
razvoj osebnosti otroka. Dober in strokovno usposobljen razrednik se tega zaveda in je
sposoben
odrašĉajoĉe otroke s pravilnimi pristopi voditi k oblikovanju pozitivne
samopodobe, ki je osnova za nenasilno doţivljanje sebe in drugih.
V letih opravljanja nalog razrednika sem z empatijo in veliko odgovornostjo do otrok
izbirala razliĉne metode, oblike dela pri razrednih urah in nasploh pri delu z razredom, ki so
nas pripeljale do ţeljenih rezultatov. V razredu vladajo lepi medsebojni odnosi, socialna
vkljuĉenost posameznika, brez nasilne komunikacije, nasilnih dejanj proti sebi in drugim.
Vloga socialnih iger, celovit pristop pri dojemanju uĉenca kot posameznika ali dela razredne
skupnosti, strokovne kompetence razrednika so kljuĉnega pomena za zdrav razvoj osebnosti
posameznika in poslediĉno pri odpravljanju nasilja v druţbi. Nasilje je posledica
primanjkljajev v razvoju posameznika, ki mu ni uspelo razviti celovite osebnosti.

5
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https://www.psihoterapija-ordinacija.si/osebnost-in-odnosi/osebnost/osebnost-insamopodoba. (Pridobljeno 18.11.2019)
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Ukrepi za zmanjševanje nasilja v osnovni šoli
Actions to reduce violence in primary school
Polona Bedenik, prof., uĉiteljica razrednega pouka, Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Povzetek
Uĉitelji se pri svojem delu vsakodnevno sreĉujemo z razliĉnimi vrstami nasilja med
uĉenci. Gre za razliĉne vrste in stopnje nasilja med uĉenci v ali izven razreda. Pri svojem delu
namenjamo veliko skrb in pozornost, da nasilje med uĉenci prepreĉimo, zatremo in
najpomembneje, da ga ustavimo. Do nasilja med uĉenci imamo niĉelno toleranco, kar
pomeni, da ne toleriramo nobenega nasilnega dejanja ter vsako takšno dejanje ustrezno
sankcioniramo. Pri reševanju teţav, ki nastanejo, si najpogosteje pomagamo na razliĉne
naĉine. V ĉlanku navajam nekaj teoretiĉnih izhodišĉ o nasilju med uĉenci, reševanje le-teh in
nekaj primerov iz lastne prakse.
Abstract
The teachers are confronted with various types of violence among students on a daily
basis. There are different types and levels of violence among students in or out of the
classroom. We take a great care and attention to prevent, surpress and most importantly, to
stop bullying among students. We have zero tolerance for violence among students, which
means that we do not tolerate any actions of violence at all and punish any such actions
accordingly. We help ourselves most often in solving the problems that arise. In the article, I
state some theoretical background on students' violence, how to address them and some
examples from my own practice.
Kljuĉne besede: nasilje, agresija, uĉenci, vrstniki, šola
Ime in priimek lektorja: Katja Heriĉ, prof.

1

Uvodna beseda

Uĉitelji se pri svojem delu vsakodnevno sreĉujemo z razliĉnimi vrstami nasilja med
uĉenci. Gre za razliĉne vrste in stopnje nasilja med uĉenci v razredu ali izven razreda. Pri
svojem delu namenjamo veliko skrb in pozornost, da nasilje med uĉenci prepreĉimo, zatremo
in najpomembneje, da ga ustavimo. Do nasilja med uĉenci imamo niĉelno toleranco, kar
pomeni, da ne toleriramo nobenega nasilnega dejanja ter vsako takšno dejanje ustrezno
sankcioniramo. Pri reševanju teţav, ki nastanejo, si pomagamo na razliĉne naĉine. Pri
reševanju smo vĉasih uspešni takoj, vĉasih pa je potrebne veliko energije, vztrajnosti in
potrpeţljivosti, da doseţemo ţeleni cilj. Velikokrat traja reševanje teţav tudi po veĉ let. Gre
namreĉ za razliĉne uĉence, z razliĉnimi temperamenti in znaĉaji. Prav tako je pomembno
socialno okolje, ki vpliva na njihov razvoj.
V ĉlanku navajam nekaj teoretiĉnih izhodišĉ o nasilju med uĉenci, napotke za reševanje
in nekaj primerov iz lastne prakse.
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2

Nasilno in agresivno vedenje otroka

Nasilno vedenje je vedenje, s katerim prizadenemo škodo drugemu ţivemu bitju. Naj gre
za moralno, fiziĉno ali materialno nasilje, vse oblike so boleĉe in pušĉajo posledice.
Najbolj pogoste oblike nasilja pri otrocih so potiskanje in vleĉenje, zvijanje, šĉipanje,
grizenje, zbadanje s predmeti in praskanje. Pogosto poškodujejo ţrtev ali grdo ravnajo z njeno
lastnino. Otroci svojo voljo pogosto doseţejo tudi z nasiljem v obliki groţenj, ţaljenja, z
napadi besa in negativizmom. (Juhant in Buĉinel 2017)
Pri agresivnem vedenju gre za refleksno napadalno vedenje, ki ga naši moţgani ukaţejo,
kadar se poĉutimo ogroţene, pritisnjene ob zid, ko izhod ni mogoĉ. Agresivna oseba je tista,
ki drugim povzroĉa neprijetnosti in jih tlaĉi. Z oĉitno drznostjo zaniĉuje dogovorjena pravila,
je nesramna in predrzna. Ĉeprav agresivno osebo zavraĉajo, ta vztraja pri svojem vedenju, saj
ne dvomi, da ji jasne zahteve in pozornost zbujajoĉa dejanja v sporih veĉkrat prinesejo koristi.
(Chalvin 2004)

3

Razlika med agresivnim in nasilnim vedenjem

Ljudje se ne rodimo nasilni in z nasilnim vedenjem, temveĉ s potrebami, ki nas vodijo po
poti odrašĉanja in osamosvajanja. Otrok se sprva ne vede nasilno, je pa agresiven, saj si mora
vse izboriti. Poskusi narediti nekaj po svoje, se upre – agresivno. Ĉe je reakcija odraslega
takrat napaĉna, se otrok upre tudi nasilno, npr. udari. (Juhant in Buĉinel 2017)
»Od socializiranja je odvisno, ali bo otrok neprimerno vedenje opustil ali bo z njim
nadaljeval, zato boste otroka vkljuĉili v druţino in druţbo na naĉin, ki je primeren njegovi
starostni in razvojni stopnji. Da se otrok upira, je pojav, ki je vezan na razvoj otroka. Nekaj
obiĉajnega torej in zanj nujnega.« (Juhant in Buĉinel 2017, str. 16)
Cilj agresivnega vedenja je poskrbeti za svoje potrebe, cilj nasilnega vedenja je
prizadejati boleĉino in škodo.

4

Nasilje v šolah

Nasilje je sestavni del sodobnega ţivljenja, ves ĉas pa se pojavlja tudi v šolah. Kot
poglavitna groţnja varnosti otrok v šolah se ne rojeva samo od sebe, temveĉ ga povzroĉa splet
razliĉnih vplivov, vsakdanjih spodbujevalcev nasilja. Varnost otrok pa lahko zagotavljamo le,
ĉe odpravimo ali zmanjšamo vplive, ki jo ogroţajo. Za to smo odgovorni vsi odrasli, tako
uĉitelji kot tudi starši in ostali. (Habbe 2000)
»Otroci ravnajo po svoje, ker išĉejo svoje poti ali svoj naĉin. Upirajo se, ker ne vidijo
smisla ali ker preprosto ne sprejmejo, ne registrirajo navodil.« (Juhant 2014, str. 45) Poĉasi se
na tak naĉin ravnanja navadijo, starši jim tako dovolijo in veĉ ne slišijo opozoril ne staršev, ne
uĉiteljev ali drugih odraslih oseb. Tako ravnanje lahko vodi v problematiĉno in teţave se
mnoţijo.

5

Preprečevanje nasilja na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju

Na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju se, tako kot na ostalih šolah, sreĉujemo z nasiljem
med vrstniki. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov nasilnih vedenj in kršitev šolskih

84

pravil v prvem razredu in reševanje le-teh. Navajamo primere dobrih in uĉinkovitih praks, ki
so nam pomagale pri prepreĉevanju nasilja.
Primeri laţjih in teţjih kršitev, ki so se pojavljale predvsem v odmorih in tudi pri pouku:
potiskanje, skakanje po mizah, plezanje po omari, brcanje, kriĉanje, neumestne pripombe,
nenadzorovani udarci, šĉipanje, udarci sošolcem, metanje igraĉ, blazin, šolskih potrebšĉin,
šolskih torb, ĉeĉkanje po zvezkih, nagajanje, skrivanje pod mizo, v kotiĉkih, kljubovanje ipd.

6

Primeri dobrih praks pri zmanjševanju nasilja v 1. razredu

Uporaba piktogramov – ker gre za šestletnike, je uporaba piktogramov velikega pomena.
Veĉina otrok še ne bere, zato si pomagamo s slikami, ki so preproste, jasne in razumljive za
vse. Veliko pozornost posveĉamo spodbujanju pozitivnega vedenja, zato uporabljamo
piktograme, ki prikazujejo pozitivno in pravilno ravnanje. Uporabljamo tudi piktograme, ki
opisujejo prepovedano in nezaţeleno vedenje.
Formativno spremljanje pri reševanju in preprečevanju nasilnega vedenja – otroci sami
oblikujejo pravila za medsebojno sodelovanje in sodelovanje v skupini ter sestavijo kriterije
uspešnosti. Kriteriji uspešnosti izhajajo iz skupnih in osebnih ciljev. Kriteriji uspešnosti s
povratno informacijo so bistvo formativnega spremljanja. So povratna informacija uĉencu o
uĉenju in znanju. Kriterije o svojem vedenju s pomoĉjo smeškov ovrednotijo. Smeški so
zelene, rumene in rdeĉe barve, pri ĉemer pomeni zelen smeško, da so vsi kriteriji bili
upoštevani in da so se jih dosledno drţali, rumen smeško pomeni delno upoštevanje, rdeĉ
smeško pa neupoštevanje kriterijev in pravil.
Socialne igre za razvoj socialnih spretnosti, kot tehnike za preizkušanje in ponazoritev
številnih medsebojnih interakcij, s katerimi se sreĉujemo v vsakdanjem ţivljenju.
Meditacijske pravljice kot sredstvo za umirjanje.
Vzgojni ukrepi, ki so zapisani v pravilih šolskega reda. To so vsakodnevni pogovori in
razgovori s posamezniki ter njihovimi starši, izkljuĉitev iz igre, umirjanje, vpis v beleţko,
izkljuĉitev iz razreda, od pouka. Dnevno smo zapisovali vzgojno delovanje in kršitve v svojo
evidenco ter v zvezek za redno obvešĉanje staršem. V zvezku so uĉenci zbirali motivacijske
nalepke. Uporabili smo igraĉo kuţka za pomirjanje.
Sodelovanje s svetovalno sluţbo – razgovori s posamezniki in njihovimi starši.
Ureditev učilnice, v razred smo postavili kinestetiĉno mizo, priredili postavitev miz in
kotiĉkov, da smo zagotovili varnost in prepreĉili morebitne nesreĉe.
Sodelovanje s starši – organizacija skupne pogovorne ure, organizacija predavanja za
starše Svetovalnega centra Maribor z naslovom Partnerstvo šole in staršev pri omejevanju
neţelenega vedenja otrok v šoli in veĉkratni roditeljski sestanki.

7

Zaključna beseda

Reševanje teţav v zvezi z nasiljem in kršitvami šolskega reda ni vedno preprosto in
lahko, prav tako teţav ne gre rešiti takoj. V tem primeru smo bili v šoli povezani vsi
sodelujoĉi, tako uĉiteljice v razredu, svetovalna sluţba, ravnateljica in starši posameznikov.
Vsi smo delali in stremeli k istemu cilju: da pomagamo teţavnim posameznikom na pravo
pot. Menimo, da smo bili pri delu uspešni. Veĉina naštetih primerov ukrepov, ki smo jih
izvajali, so se izkazali za dobre in uspešne. Stanje v razredu se je po pribliţno osmih mesecih
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izboljšalo, nasilje se je umirilo. Velik napredek so uĉenci pokazali v drugem razredu, ko so
pravila šolskega reda sprejeli in zaĉeli upoštevati.

8
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Se drugošolci počutijo varne?
Do second grade pupils feel safe?
Jana Potoĉnik, profesorica razrednega pouka, uĉitelj razrednega pouka, Osnovna šola Vodice

Povzetek
V ĉlanku je izpostavljeno vrstniško nasilje. V uvodu je predstavljeno, kaj vse zajema.
Avtorica v nadaljevanju povzame aktivnosti na Osnovni šoli Vodice v okviru preventivnega
programa NEON. V nadaljevanju se znotraj omenjenega programa osredotoĉa na podroĉje
preventivnih aktivnosti za drugi razred. Z vidika drugošolcev in njihovih izkušenj z
doţivljanjem vrstniškega nasilja predstavlja ugotovitve o varnih in nevarnih šolskih prostorih.
Kljuĉne besede: vrstniško nasilje, program NEON, delavnice, osnovna šola, drugi razred
Abstract
This article deals with peer violence. The introduction presents what peer violence
includes. The author of the article writes about the preventive activities of the programme
NEON carried out at the primary school Vodice. Later on she focuses on the preventive
activities carried out in the second grade. From the point of view of second grade pupils she
presents the findings about the safe and unsafe school areas.
Keywords: peer violence, programme NEON, workshop, primary school, second grade
Lektor: Tina Fister

1

Medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje je podroĉje, ki v zadnjih letih med širšo javnostjo vzbuja veĉjo
pozornost kot v preteklosti. O njem govorimo, ko uĉenec ali skupina uĉencev svojega vrstnika
spravlja v neprijetno situacijo, zaradi ĉesar uĉenec trpi in se ne more braniti. V to obliko lahko
uvršĉamo brcanje, zafrkavanje, poslušanje neprijetnih in neprimernih besed, jemanje lastnine,
izloĉanje iz skupine in druge oblike (Habbe, 2000). Tako dejanje navadno ni enkraten pojav.
Šole z izvajanjem svojega programa posegajo tudi na podroĉje medvrstniškega nasilja.
Eden izmed ciljev izobraţevanja je namreĉ tudi »vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za
sprejemanje drugaĉnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje ĉlovekovih pravic in
temeljnih svobošĉin« (Zakon o osnovni šoli, 2006). Hkrati v istem zakonu zasledimo, da šola
s hišnim redom poleg ostalih elementov doloĉi tudi organizacijo nadzora in ukrepe za
zagotavljanje varnosti.

2

Aktivnosti na Osnovni šoli Vodice

Uĉence osnovne šole Vodice ţe veĉ kot deset let vkljuĉujemo v programe, ki vzpodbujajo
k medvrstniškemu dialogu, hkrati pa jih opremljamo z vešĉinami, ki jim koristijo v primeru
sreĉanja z nasiljem. Vsi programi, ki jih navajam v ĉlanku, so oblikovani s strani ISA instituta
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in niso naše avtorsko delo. Zaĉeli smo z izvajanjem delavnic - CAP program za preventivo
nasilja in zlorabe otrok. Delavnice potekajo v ĉetrtih razredih. Na zaĉetku so jih izvajali
sodelavci ISA instituta, kasneje pa smo se za ta program preko istega inštituta izobrazile tri
zaposlene in delavnice izvajamo same. V zadnjih dveh letih se je sedem zaposlenih dodatno
usposobilo tudi v programu NEON - Varni brez nasilja. Slednji pokriva podroĉje
medvrstniškega nasilja in zajema širšo populacijo uĉencev. Na naši šoli smo se tako odloĉili,
da delavnice izvajamo v 2., 4., 5., 6. in 7. razredu. V nadaljevanju ĉlanka se bom osredotoĉila
na podroĉje 2. razreda.

2.1 Delavnica v drugem razredu
V delavnici za drugi razred z uĉenci odkrivamo ĉustva ter tri pomembne pravice; da so
varni, moĉni in svobodni. Hkrati uĉenci govorijo tudi o tem, kje v šoli se poĉutijo varne in kje
ne. Te ugotovitve s sodelavko zapisujeva in kasneje tudi preuĉiva. Pridobljeni podatki so
lahko dobro izhodišĉe za poveĉano pozornost s strani uĉiteljev, ki so prisotni v doloĉenih
prostorih. Anaela Pajić (2015) je namreĉ v svoji raziskavi poudarila, da so nekateri šolski
prostori, ki so nenadzorovani (sanitarni prostori, hodniki, garderobe), najveĉkrat prostori, kjer
se izvaja nasilje.
Anketa je vkljuĉila tri druge razrede v šolskem letu 2018/2019. V njej je sodelovalo 22
uĉencev 2. a (v nadaljevanju razred A), 21 uĉencev 2. b (v nadaljevanju razred B) in 14
uĉencev 2. c razreda (v nadaljevanju razred C). Rezultati so si od razreda do razreda zelo
razliĉni.
Najprej so med danimi prostori izbrali tistega, v katerem se poĉutijo varne. V razredu A
je veĉ kot 36 % uĉencev za tak prostor izbralo uĉilnico (8), sledita telovadnica (5) in knjiţnica
(4). Pri slednji je izbrani uĉenec svojo izbiro utemeljil, da zato, ker je tam mirno. Sledi
svetovalna sluţba (2), vodstvo, šolsko igrišĉe in avtobus so imeli po 1 izbiro. V razredu B se
je tretjina uĉencev odloĉila, da se najbolj varno poĉuti v svetovalni sluţbi (7), sledita
telovadnica (4) in stranišĉe za deĉke (4), nato knjiţnica (2) in avtobus (2), po 1 izbiro imata
jedilnica in postavka na poti v šolo. Razred C je na podruţniĉni šoli, zato so nekateri prostori
nekoliko drugaĉe poimenovani ali izpušĉeni. Za varna prostora so izbrali telovadnico (6) in
uĉilnico (6), po 1 izbiro sta imela šolsko igrišĉe in garderoba.
Vsem trem skupinam je skupno, da za varen prostor niso izbrali hodnika in stranišĉa za
deklice, samo po ena izbira na generacijo je bila tudi za jedilnico, vodstvo, garderobo in
postavko na poti v šolo.
Sledila je izbira prostora, kjer se ne poĉutijo varne. V razredu A se je 32 % uĉencev
odloĉilo za avtobus (7), sledita telovadnica (6) in stranišĉe za deĉke (4). Izbrali so tudi
jedilnico (2)postavko na poti v šolo (2), po 1 izbiro je imelo šolsko igrišĉe.
V razredu B je kar 38 % uĉencev izbralo šolsko igrišĉe za nevaren prostor (8), z
obrazloţitvijo, da te tam lahko kdo ugrabi. Sledi telovadnica (4), nato jedilnica (2), uĉilnica
(2), avtobus (2) in stranišĉe za deklice (2), kar je bila izbira dveh deĉkov. Po eno izbiro ima
postavka na poti v šolo.
V razredu C je 36 % uĉencev za nevaren prostor izbralo postavko na poti v šolo (5). Naj
dodam, da je v tem razredu kar nekaj uĉencev, ki v šolo ali iz nje pridejo peš. Sledi avtobus
(3), postavke hodnik, stranišĉe za deĉke, stranišĉe za deklice, vodstvo, šolsko igrišĉe in
garderoba imajo po eno izbiro.
Vsem trem skupinam je skupno, da za nevaren prostor niso izbrali svetovalne sluţbe in
knjiţnice, po eno izbiro na generacijo imajo hodnik, vodstvo in garderoba.
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Hkrati se med delavnico ugotavlja, kdo od uĉencev je ţe kdaj doţivljal vrstniško nasilje.
Vsako vprašanje je uĉencem razloţeno. Anketa je avtorsko delo ISA instituta.
Rezultati ankete so pokazali zastrašujoĉe podatke. Vrstniško nasilje je ţe doţivelo 55 %
uĉencev razreda A (12), 48 % uĉencev razreda B (10) in 64 % uĉencev razreda C (9). Z
nesramnimi besedami ali vzdevki je bilo klicanih 59 % uĉencev razreda A (13), 67 % uĉencev
razreda B (14) in 86 % uĉencev razreda C (12). Da so drugi govorili zlobne stvari o njem, se
je opredelilo 41 % uĉencev razreda A (9), 62 % uĉencev razreda B (13) in 79 % uĉencev
razreda C (11). Fiziĉno nasilje vrstnika je doţivelo 45 % uĉencev razreda A (10), 72 %
uĉencev razreda B (15) in 86 % uĉencev razreda C (12). Jemanje osebnih strani s strani
vrstnikov je doţivelo 50 % uĉencev razreda A (11), 48 % uĉencev razreda B (10) in 71 %
uĉencev razreda C (10). Izloĉanje iz skupine je doţivelo 59 % uĉencev razreda A (13), 81 %
uĉencev razreda B (17) in 86 % uĉencev razreda C (12). Iz navedenega lahko sklepam, da je
skoraj vsak izmed uĉencev ţe doţivel vrstniško nasilje.

3

Zaključek

Rezultati raziskave opozarjajo, kje moramo biti uĉitelji v prihodnje bolj pozorni.
Ugotavljam, da se uĉenci varno poĉutijo tam, kjer je veĉ otrok in kjer so prisotni uĉitelji, saj
obstaja veĉja moţnost, da bo kdo od prisotnih nasilje ustavil in ustrezno ukrepal. Še naprej si
moramo prizadevati, da bodo uĉenci znali sami pravoĉasno ukrepati. Tako otroci kot odrasli
moramo imeti do nasilja niĉelno toleranco, zato je z vidika preventive pomembno izvajanje
delavnic za ĉim širše skupine otrok.

4
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Jaz sem drugačen – jaz ne ţalim!
I am different – I do not offend!
Aleša Vogrinc, prof. razrednega pouka, OŠ Mengeš

Povzetek
Problematika nasilja zahteva nenehno pozornost in preventivne dejavnosti. Tudi in
predvsem v šolskem prostoru. Prispevek prikazuje praktiĉno preventivno dejavnost, ki je bila
izvedena med uĉenci razredne stopnje. Namen dejavnosti, ki smo jo poimenovali Jaz sem
drugaĉen – jaz ne ţalim!, je bil zmanjšanje predvsem besednega nasilja med sovrstniki. Ob
zakljuĉku smo ugotovili, da je ozavešĉanje problematike verbalnega nasilja opazno zmanjšalo
njegovo pojavnost in okrepilo boljše medosebne odnose.
Kljuĉne besede: verbalno nasilje, preventivna delavnica
Summary
Violence issues require constant attention and preventive action. Also and especially in
the school space. The article presents a practical preventative activity that was carried out
among pupils of the elementary level. The purpose of the activity, which we called I am
different - I do not offend!, was to reduce primarily verbal abuse among peers. In conclusion,
we found that raising awareness of the issue of verbal violence significantly reduced its
manifestation and strengthened better interpersonal relationships.
Lektorica: Doroteja Šporn, prof.
Medvrstniško nasilje je bilo vedno stalnica v šolskem prostoru. V zadnjih desetletjih se je
spremenila druţbena ozavešĉenost, ki nasilju odloĉneje nasprotuje. Nasilje ni veĉ tabu tema,
marveĉ se o njem veliko govori in osvešĉa. Tudi uĉitelji se problema moĉno zavedamo in ga
ţelimo zminimalizirati, in zato v svoje vzgojno delovanje vkljuĉujemo tudi raznovrstne
preventivne aktivnosti, s katerimi ţelimo zniţati stopnjo nasilja.
V prispevku je prikazana preventivna delavnica, s katero smo med uĉenci razredne
stopnje skušali poveĉati obĉutljivost predvsem na verbalno in psihiĉno nasilje, (ne)strpnost do
drugaĉnih, hitrejšo prepoznavo tovrstnih oblik nasilja in ustrezno ukrepanje ob izreĉenih
ţaljivkah.

1

Raziskave o nasilju v osnovnih šolah

Opravljena metaanaliza vseh dosedanjih raziskav medvrstniškega nasilja v Sloveniji med
leti 1991 in 2019 (Šulc, Buĉar Ruĉman 2019) je pokazala, da je 33 odstotkov otrok ţe imelo
opravka z nasiljem, 9,2 odstotka so se z njim sooĉali veĉkrat. Hkrati je raziskava pokazala, da
je pojavnost nasilja skozi ta ĉas dokaj konstantna.
Najbolj nazoren vpogled v dejansko stanje razkriva raziskava, opravljena med leti 2006
2008 (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj, Brejc 2009). Najveĉ uĉencev je bilo deleţnih
besednega nasilja (3,68 na petstopenjski lestvici), malo manj psihiĉnega nasilja (3,19), sledilo
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pa je fiziĉno nasilje (2,79), socialno izloĉanje (2,65), ekonomsko (2,52) in spolno nasilje
(1,96).
Rezultati ne preseneĉajo, saj tudi vsakodnevna pedagoška izkušnja potrjuje, da je
besednega nasilja med uĉenci daleĉ najveĉ. Opaţamo sicer, da se ţaljivke, zmerljivke med
uĉenci razredne stopnje pogostokrat pojavljajo v afektu. Kadar so uĉenci jezni, razburjeni,
razoĉarani …, velikokrat svojih ĉustev ne obvladujejo in takrat izrekajo neprimerne besede.
Pogosto niti ne vedo njihovega pomena, jih pa slišijo od starejših vrstnikov oz. predvsem
odraslih.
Posebej izpostavljeno skupino pa predstavljajo uĉenci iz drugih narodnostnih obmoĉij.
Njihove jezikovne, kulturne, vizualne drugaĉnosti pogostokrat postanejo vzrok za vsaj
besedno in psihiĉno nasilje. Ţrtve so pogostokrat tudi novinci, ki se vkljuĉijo v vzgojnoizobraţevalni sistem neke šole kasneje, ko so socialne vezi med preostalimi uĉenci v razredu
ţe oblikovane. Na te ranljive posameznike mora biti uĉitelj/razrednik še posebej pozoren.

2

Preventivna delavnica Jaz sem drugačen – jaz ne ţalim!

Na OŠ Mengeš smo uĉitelji razredne stopnje v preteklih letih zaznavali moĉan porast
besednega in poslediĉno tudi psihiĉnega nasilja med uĉenci. Kar nekaj uĉencev je izstopalo
po svojem »izbranem« besednjaku, ki so ga veĉkrat dnevno usmerili na vedno iste sošolce. Pri
tem so se ĉutili zelo moĉne, saj s strani sošolcev niso zaznali negodovanja, marveĉ so ĉutili
tiho podporo.
Z namenom ozavešĉanja uĉencev smo oblikovali delavnico, ki se je izvajala v vseh
oddelkih razredne stopnje, ne samo v oddelkih, kjer smo opazili narašĉajoĉe besedno nasilje.
Na zaĉetku preventivne delavnice smo uporabili zgodbo o Betty Ann, ki smo jo priredili
slovenskim razmeram (Vtiĉ Tršinar 2006). Zgodba govori o deklici, ki se je priselila v mesto
iz druge ameriške zvezne drţave. Zaradi svojega drugaĉnega stila oblaĉenja, govora,
predvsem pa svoje nadarjenosti na podroĉju pisanja spisov, je hitro postala tarĉa zavistnih
sošolcev, ki so se iz nje neusmiljeno norĉevali, dokler se deklica z druţino ni odselila.
Zgodba je uĉence zelo pritegnila, kar je bila iztoĉnica za nadaljnji pogovor. Razpravljali
smo, v ĉem smo si ljudje podobni in predvsem, v ĉem se razlikujemo. Niti en ĉlovek ni enak
drugemu, vsi smo drugaĉni, nihĉe ni brez napake …, zato nimamo nikakršne pravice, da se
norĉujemo iz drugih, ki so ravno tako drugaĉni kot mi. Vsi pa imamo moĉna podroĉja, na
katerih se lahko pokaţemo v dobri luĉi.
Na podlagi tega smo izpeljali slogan Jaz sem drugaĉen – jaz ne ţalim! Slogan smo v
uĉilnicah nalepili na vidno mesto.
Po razredu je nato potovala velika fotografija neznanega deĉka. Vsak uĉenec jo je prijel
in rahlo zmeĉkal. Fotografija je bila na koncu razrednega potovanja seveda vsa pomeĉkana.
Nato je šla fotografija še enkrat po razredu, tokrat so jo uĉenci skušali poravnati. Ni jih
uspelo. S to vajo smo skušali otrokom povedati, da besede ţaljivke, zmerljivke nevidno
škodujejo osebam, komur so namenjene. Ĉeprav jih kasneje popravljamo, se opraviĉujemo,
nikoli ne moremo docela popraviti škode, ki smo jo ţe povzroĉili, še posebej, kadar se
besedno nasilje ves ĉas ponavlja.
Sledila je naloga, ki je v razredih potekala cel mesec. V posebno škatlo so uĉenci, ki so
jim bile izreĉene ţaljivke, zmerljivke metali kroglice papirja. Ena ţaljivka, ena kroglica. Po
enem tednu smo kroglice prešteli in ugotovili, kakšno je dejansko stanje ţaljenja, zmerjanja v
nekem oddelku. Številĉno stanje kroglic smo spremljali enkrat tedensko. V drugem tednu smo
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dodali še eno dejavnost. Uĉenec, ki je izrekel ţaljivko, je moral taisti osebi na list zapisati, kaj
mu je pri njej všeĉ, kaj pri njej ceni. Ĉe je bilo kršitev veĉ, se vsebina pozitivnega sporoĉila ni
smela ponavljati.
Ker se je ravno bliţal december, smo na panoju razstavili jelko dobrega poĉutja. Pod
jelko so uĉenci prilepili svoje listke, kjer so ţaljivke nadomešĉala pozitivna sporoĉila.
Obenem smo v razredu veĉkrat izvedli še sledeĉo aktivnost, ki je bila namenjena krepitvi
dobrih medsebojnih odnosov in dvigovanja samopodobe. Uĉenci so vlekli imena sošolcev in
izţrebanemu sošolcu posvetili spodbudno, prijazno sporoĉilo. Ta sporoĉila so ravno tako
dobila svoja mesta okrog prazniĉne jelke.
Ob koncu meseca je vsak oddelek izpolnil kratek vprašalnik, s katerim smo ţeleli
evalvirati uspešnost naše preventivne delavnice.

3

Evalvacija preventivne delavnice

Preventivna delavnica Jaz sem drugaĉen – jaz ne ţalim! je bila izvedena v 16 oddelkih
razredne stopnje (od 2. do 5. razreda) na OŠ Mengeš. Uĉitelji smo ţe tekom meseca
ugotavljali, da se je število kroglic v škatlah zmanjševalo. Povratne informacije uĉencev so
bile v glavnem pozitivne. V vseh oddelkih so uĉenci zaznali, da se je stopnja besednega
nasilja zniţala, da je vzdušje v oddelkih po opravljeni nalogi boljše, kot je bilo pred nalogo.
Uĉenci so ţeleli, da bi naloga potekala tudi v prihodnje. Seveda pa je bil problem besednega
nasilja po oddelkih razliĉno zaznan. Veĉ nestrpnosti in ţaljivega govorjenja je bilo v
posameznih oddelkih 4. in 5. razreda, manj pa v 2. in 3. razredu. Nad nalogo so bili zato bolj
navdušeni drugo- in tretješolci. Prav med ĉetrto- in petošolci je bilo opaziti manjši napredek
kot pri ostalih, vendar pa je kljub vsemu bil narejen premik na bolje.

Slika 1: Vprašalnik za evalvacijo delavnice
Na podlagi te evalvacije zagotovo lahko sklenemo, da je z graditvijo spoštljivih,
prijateljskih medosebnih odnosov in ozavešĉanjem ter prepreĉevanjem nasilja potrebno zaĉeti
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ţe v 1. razredu in s tem nadaljevati do konca šolanja. Samo tako bomo v boju proti nasilju
uspešni.

4
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Preventivne aktivnosti preprečujejo nasilje
Preventive activities prevent violence
Mateja Hafner, profesorica razrednega pouka, OŠ Orehek Kranj

Povzetek
Na OŠ Orehek Kranj si zaposleni prizadevamo, da bi bilo med uĉenci ĉim manj razliĉnih
oblik nasilja. V pouk vkljuĉujemo razliĉne aktivnosti, ki uĉence spodbujajo k strpnosti,
medsebojni povezanosti, pozitivnemu razmišljanju in mirnemu naĉinu reševanja sporov.
Opaţamo, da se med uĉenci poĉasi zmanjšuje število nasilnih dejanj. Ozavešĉamo jih tudi o
posledicah nasilja.
Kljuĉne besede: strpnost, preventivne aktivnosti, spoštovanje, samopodoba.
Summary
The employees at Orehek Kranj Primary School strive for a violence-free environment at
our school. We include various activities into our lessons which encourage pupils to be
tolerant, connected, to think positively and to resolve any conflicts in a peaceful manner. We
have noticed that a number of violent deeds among students is slowly decreasing. We also
inform pupils about the consequences of violence.
Key words: tolerance, preventive activities, respect, self-image.
Ime in priimek lektorja: Nataša Jezeršek Triler, profesorica slovenšĉine

1

Uvod

Na Osnovni šoli Orehek Kranj smo uĉence od 4. do 9. razreda anketirali o poĉutju in
varnosti na šoli. Rezultati ankete so pokazali, da se uĉenci poĉutijo varne in da je na šoli
precej verbalnega, manj pa fiziĉnega nasilja. V zadnjem ĉasu je v porastu psihiĉno (spletno)
nasilje.
Zaposleni si prizadevamo, da bi zmanjšali nasilje med uĉenci, zato pripravljamo razliĉne
dejavnosti za prepreĉevanje nasilja. Le-te vkljuĉujemo v vsakdanje delo z uĉenci. Program za
prepreĉevanje nasilja vkljuĉuje ozavešĉanje, izobraţevanje, izmenjavo izkušenj. Vanj so
vkljuĉeni vsi akterji (zaposleni, starši in uĉenci) (Pušnik, 2006).

2

To sem jaz

Pri pouku druţbe je v 4. razredu pri temi Jaz in skupnost eden izmed ciljev tudi
poznavanje sebe in svoje samopodobe. V okviru tega izvedem veĉ razliĉnih dejavnosti z
namenom prepreĉevanja razliĉnih nasilnih dejanj. Ena od dejavnosti je ogledalo ĉustev, pri
kateri vsak uĉenec na list napiše, kako se poĉuti med sošolci in na šoli. Nato vsi uĉenci
vsakemu sošolcu napišejo njegove pozitivne lastnosti. Nanje so uĉenci ponosni in še bolj
pomembno se jim zdi, da te lastnosti opazijo tudi sošolci. To je izjemno koristno za dvig

94

samopodobe in za uveljavljanje oziroma potrditev uĉenca v neki skupnosti. Uĉenci, ki imajo
pozitivno samopodobo, so dobro sprejeti in imajo druţbo, ki ceni pozitivne vrednote.
Veĉinoma tudi sami niso nasilni do drugih. Vsak od nas pa ima tudi negativne lastnosti. Pred
iskanjem le-teh uĉencem preberem zgodbo o dveh volkovih (Humanost, 2016). Po prebranem
se pogovorimo o vsebini zgodbe, kdaj oni zaĉutijo boj med dobrim in hudobnim, katerega
volka pogosteje hranijo ter s ĉim hranijo dobrega in slabega volka. Zgodba je dobra iztoĉnica
za pogovor o lastnem ravnanju. Vsak uĉenec najprej zase razmisli in napiše slabe lastnosti,
nato jih napišejo tudi drug drugemu. Nekateri uĉenci svoje slabe lastnosti teţje sprejmejo, saj
vedo, da imajo teţave. Zaradi tega so lahko nasilni do sošolcev. S pogovorom (skupinskim in
individualnim) in z utemeljitvijo slabih lastnosti uĉenci postopoma zaĉnejo krepiti svoje dobre
lastnosti. Zelo pomembno je, da otrok pozna svoje dobre in slabe lastnosti ter se jih zaveda,
kar pripomore k boljši samopodobi in tudi k upadanju nasilnih dejanj.
V vsakem medsebojnem odnosu izţarevajo tudi pozitivna in negativna ĉustva, ki jih
izraţamo na razliĉne naĉine. Uĉencem preberem zgodbo Ţeblji v ograji z namenom, da
razmislijo o obvladovanju ĉustev in o posledicah izraţanja le-teh.

3

Jaz in drugi

Med poukom se veĉkrat pogovarjamo o sprejemanju drugih in drugaĉnih ljudi, o
njihovem razmišljanju in pogledu na svet ter o dostojanstvu. Uĉenci s pomoĉjo mojih
vprašanj ugotovijo, da smo ljudje razliĉni, saj imamo razliĉna mnenja in poglede na stvari.
Opozorim jih, da se moramo kljub vsemu spoštovati in biti strpni do vseh, saj bo le-tako manj
nesoglasij in razliĉnih nasilnih dejanj.
V uĉnem naĉrtu za druţbo v osnovni šoli (2011) je v splošnih ciljih zapisano, da uĉenci:
 spoznavajo pomen temeljnih ĉlovekovih in otrokovih pravic, dolţnosti in
odgovornosti,
 razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi; spoznavajo naĉine in oblike
sodelovanja, tekmovanja in reševanja sporov,
 spoznavajo druţbene razlike med ljudmi, vkljuĉenost in izkljuĉenost posameznih
skupin.
V okviru rednega pouka veliko ĉasa namenim ravno sprejemanju drugaĉnosti,
medsebojnemu spoznavanju, spoštovanju in reševanju sporov. Uĉenci so ugotovili, da je
teţava rešena samo v primeru, da se udeleţenci spora kvalitetno pogovorijo. Zato so se uĉenci
seznanili z mediacijo. Predstavila sem jim, kako lahko mediator pomaga rešiti teţavo, vendar
le v primeru, da sta sprta uĉenca pripravljena poiskati rešitev. Pet uĉencev se je javilo, da bi
bili razredni mediatorji. Svojo vlogo so vzeli resno in odgovorno. Vsi ti uĉenci so spoštljivi,
strpni, imajo veliko prijateljev in si ţelijo ĉim boljših medsebojnih odnosov. Kmalu so se
preizkusili v vlogi mediatorja. Ugotovili so, da delo ni enostavno, a je koristno, saj rešijo spor
na miren naĉin. Uĉenci, ki so bili v sporih in so jih reševali z mediatorjem, so povedali, da je
bilo reševanje spora z mediatorjem zanje zelo dobra izkušnja, ker jih je nekdo vodil do rešitve
spora, ker so se poslušali in so bili slišani. Med šolskim letom smo z uĉenci beleţili število
sporov. Pokazalo se je, da se je število medsebojnih sporov zmanjšalo zaradi uporabe
mediacije in ostalih dejavnosti, ki krepijo pozitivne vrednote.
Uĉenec, ki nima dovolj razvitih socialnih vešĉin, je lahko agresiven, ne zna reševati
konfliktov ali se poĉuti osamljenega. Potrebno ga je opolnomoĉiti s socialnimi vešĉinami s
pomoĉjo socialnih iger. Z uĉenci vsako leto najmanj dvakrat izvedem dejavnost Odnosi v
razredu s ciljem, da prepoznavajo medsebojne odnose in se uĉijo reševanja medsebojnih
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teţav. Vsak uĉenec najprej izpolni vprašalnik o poĉutju in odnosih v razredu, potem se
pogovorimo o rezultatih. Vsak rad sodeluje z nekom, ki mu je blizu, vendar se morajo uĉenci
navajati na sodelovanje z razliĉnimi sošolci, da si pridobijo nove izkušnje, krepijo
medsebojne vezi in razliĉne socialne vešĉine. V primeru, da so uĉenci pozitivno naravnani, so
tudi manj nasilni med seboj. To pa je tudi cilj vzgojnega delovanja v šoli.
Kar nekaj ur namenim dejavnostim, ki uĉence spodbujajo k preseganju predsodkov in
stereotipov ter jih vodijo h krepitvi strpnosti in nenasilja. Pri tem sem uporabila razliĉne
dejavnosti:
S kom bi šli na pot? – Uĉenci so si predstavljali, da se z vlakom odpravljajo na Japonsko.
Voţnja bo trajala 7 dni. Potovali bodo v spalniku s štirimi sopotniki. Na listu so imeli
napisanih 20 ljudi (npr. bolehna gospa, begunec iz Sirije, temnopolti otrok z ošpicami, pobegli
zapornik …). Izbrati so morali 4 osebe in pojasniti, zakaj so jih izbrali. Dala sem jim nekaj
ĉasa, za razmislek. Sledil je pogovor, ki se je navezoval na sovraštvo, nasilje in predsodke
(Vtiĉ, 2018).
Naredimo krog – Uĉenci so se prijeli za roke in odgovarjali na moja vprašanja o razlikah
med nami (npr. Ali ste vsi enako obleĉeni? Ali vsi izhajamo iz iste kulture, vere? …).
Spoznajmo druge kulture – S spoznavanjem in izobraţevanjem drugih kultur
odpravljamo nestrpnost. Ko uĉence uĉimo spoznavati druge kulture, se teţje vdajo
stereotipom, saj imajo svojo sliko o doloĉenih ljudeh, kulturi itd.

4

Zaključek

Kot uĉiteljica se poĉutim še posebej odgovorna, da uĉence z razliĉnimi dejavnostmi v
okviru pouka spodbujam k strpnosti in nenasilnemu ravnanju. S tem sta se v razredu izboljšala
sodelovanje in strpnost, manj je verbalnega nasilja. Pri uĉencih je treba ves ĉas delovati na
podroĉju medosebnih odnosov, spodbujanja strpnosti, medsebojnega sodelovanja in
sprejemanja razliĉnosti. Ţelela bi si, da bi veĉ staršev konstruktivno sodelovalo z uĉitelji pri
reševanju in prepreĉevanju nasilja.

5
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Preventiva proti nasilju s celovitim razvojem osebnosti otrok
Prevention against violence with whole child development
Sergej Mijatoviĉ
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Predavatelj: Sergej Mijatoviĉ, sergej.mijatovic@zgnl.si

Povzetek
Umirjen in spoĉit otrok je zadovoljen in kreativen, ter ĉustveno stabilen in zdrav. To je
otrok, ki premore dovolj ţivljenjskega poguma in mentalne urejenosti ter ĉustvene stabilnosti
za samostojno, nenasilno reševanje konfliktov in iskanje rešitev.
V današnjem ĉasu osebna naravnanost postaja bistvenega pomena.
Pri celostnem pristopu uĉenja tehnik za spopadanje s stresom se je le tega potrebno lotiti
veĉ nivojsko, kakršni smo tudi sami. Skozi gestaltni pristop sem preko delavnic opolnomoĉal
otroke in mladostnike, da se bodo skozi ţivljenjske izkušnje zanašali nase in ne na druge.
kljuĉne besede: Telesni odzivi, ĉutno zaznavanje, samoobvladovanje
Abstract
A calm and rested child is satisfied and creative, and emotionally stable and healthy. This
is a child who has enough life courage and mental order and emotional stability for
independent, non-violent conflict resolution and search for solutions.
Nowadays, personal orientation is becoming essential.
In a holistic approach to learning techniques for coping with stress, this needs to be taken
on a more level-headed basis than we ourselves are. Through the gestalt approach, through
workshops, I empowered children and adolescents to rely on themselves rather than others
through life experiences.
Keywords: Bodily responses, sensory perception, self-control

1

Uvod

Prizadevam si pomagati šolarju razviti tisto, kar ţe ima v sebi, da se bo prepoznal,
dogradil zapisano in si poiskal pot v ţivljenje. Preveĉ nespametno in vsiljivo bi bilo, ĉe bi mi
zanj izbirali njegove poti. Opolnomoĉiti ga je potrebno, da sam prevzema odgovornost zase.
Naj se zanaša nase, ne na druge. Naj postane samostojen in svoboden pri svojih izbirah.
Umirjen in spoĉit otrok je zadovoljen in kreativen, ter ĉustveno stabilen. To je otrok, ki
premore dovolj ţivljenjskega poguma in mentalne urejenosti ter ĉustvene stabilnosti za
samostojno reševanje konfliktov in iskanje rešitev. S tem se zmanjša tudi vpliv stresa na
otrokove psiho-bio-socialne dejavnike in s tem obĉutka nemoĉi, ki najveĉkrat vodi v nasilje.
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Slednje smo dosegali s pomoĉjo petdesetih, praktiĉno zasnovanih delavnic, skozi dve
šolski leti.

2

O oblikovanju osebnosti

Smisel ţivljenja vsakega od nas, tudi šolarja, je oblikovanje dovolj proţnega notranjega
jedra oz. vsebine osebnosti, ki omogoĉi vkljuĉitev razpoznavnih znaĉilnosti posameznika,
zlasti doloĉenih sposobnosti (nadarjenosti) in temeljne zmoţnosti, predvsem pa omogoĉi
trajen razvoj in nadgradno vseh razseţnosti osebnosti.

3

Zakaj geštalt (Ščuka 2017)

Gestalt ponuja povsem nove poglede s sestavljanjem novih celot tudi na vzgojnem
podroĉju:
1.
2.
3.
4.

šolarjeva osebnost je razvijajoĉe se dogajanje, ne stanje ali oblika;
vzgojitelj ali šolar sta pri vzgoji enakovredna sestavna dela istega dogajanja;
resniĉnost je splet dogajanj, ker je vsaka stvar hkrati osnova in nadgradnja;
vzgoja je sodelovanje, ne prevlada nad manj izkušenim.

Šolar se bo preko dela po Gestaltnih principih tudi nauĉil:







4

obravnavati trenutno dogajanje po naĉelu tukaj in zdaj,
sooĉati se z resniĉnostjo (stik s seboj), ne beţati v odpore ali obrambno vedenje,
preverjati nove izzive in se s poskusom o njih prepriĉati, ne le o njih govoriti,
izraziti, pojasniti, opraviĉiti, podajati svoja doţivljanja itd., ne pa pretvarjati se,
odloĉati se odgovorno po naĉelu hoĉem – noĉem, ne siliti se po naĉelu moram,
ozavestiti sedanje dogajanje, pa naj bo ugodno ali neugodno,

Stik s seboj (Ščuka 2017)

Stik s seboj in stik z okoljem pojmuje Gestalt kot osrednje ĉlovekovo dogajanje in mu
prav zato posveĉa posebno pozornost. V skladu z naĉeli eksistencializma pojmuje ĉlovekovo
bivanje kot dogajanje, ki ga opredeljuje odnos stik – odmik in predstavlja nenehno nihanje
med obema.
Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

5

Metode dela
Delo na osebnosti šolarja je potekalo skozi petdeset praktiĉnih delavnic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolţnosti in pravice
Doslednost v dogovorih
Aktivno poslušanje
Usmerjanje pozornosti
Postavljanje meje
Vedenjski vzorci
Priĉakovanja in moţnosti
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8. Odnos do nadrejenih
9. Samoobvladovanje
10. Vzdrţevanje zaupanja
11. Stik s seboj
12. Telesni odzivi
13. Gibalnost
14. Govorica telesa
15. Ĉutno zaznavanje
16. Ĉustveni odziv
17. Potrebe in motivi
18. Uspešno uĉenje
19. Prepoznavanje odporov
20. Obrambni mehanizmi
21. Moja druţina
22. Šolska skupnost
23. Moji prijatelji
24. Moje širše okolje
25. Moja spolna vloga
26. Ustvarjalno sporazumevanje
27. Ljubezen in spolnost
28. Dobronamernost
29. Medsebojna pomoĉ
30. Ekološka zavest
31. Zavest o sebi
32. Doţivljanje
33. Moj sistem vrednot
34. Moj naĉin odzivanja
35. Oblikovanje znaĉaja
36. Naĉrtovanje dejavnosti
37. Naĉini izvedbe
38. Uĉni smotri
39. Odgovornost za odloĉitve
40. Ustvarjalnost
41. Odnos do sebe
42. Optimizem
43. Ocenitev dejavnosti
44. Moj ţivljenjski slog
45. Prosti ĉas
46. Osebnostna celovitost
47. Reševanje stresov
48. Prepreĉevanje izgorelosti
49. Sposobnost sprošĉanja
50. Skrb za izboljšave
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5.1 Delavnica Telesni odzivi
Ĉas trajanja delavnice: 2 šolski uri

Število prisotnih: 10

Cilji: - Spoznati pomen pojma »telesni odziv«.
 Spoznati in se zaĉeti zavedati, kakšen odnos imamo do svojega lastnega telesa.
 Spoznati vrste telesnih odzivov in vzroke za nastanek le teh.
Vsebine: - Pogovor o telesnem odzivu in vzrokih za nastanek.
 Pogovor o lastnem odzivanju na šolske in ţivljenjske situacije.
 Vaja za vzpostavljanje stik s telesom.
Izvedba (realizacija):
 Pozdrav in pogovor o lastnem poĉutju.
 Vaja za vzpostavljanje stika s seboj (sede na stolu- kaj bolj pritiska ob tla/stol? Peta ali
prsti na stopalu, hrbet ali zadnjica, stopala ali zadnjica? Dlani poloţimo na stegna in
pritiskamo izmeniĉno s stopaloma ob tla. Z roko obĉutimo, kako se stegenska mišica
napenja in sprošĉa.)
 Pogovor o telesnem odzivu, zakaj je pomemben naš odnos do telesa, kako se telo
obnavlja…
 Vaja stika s svojim telesom (sede na stolu, z zaprtimi oĉmi, stik s svojim ţelodcem.
Dlan ene roke imajo uĉenci na trebuhu. Pozdrav ţelodcu in opraviĉilo za malomarni
odnos do njega…)
 Pogovor o doţivljanju vaje, s katerimi organi se sami odzivamo v stiski ali stresu…
 V skupini smo imeli manjši konflikt, ki smo ga po naĉelih gestalt psihologije rešili.
Osebno sem se po tem poĉutil zelo »lahek«.

5.2 Delavnica Samoobvladovanje
Ĉas trajanja delavnice: 1 šolska ura

Število prisotnih: 7

Cilji: - Ozavestiti, da so hrepenenja, strasti in poţelenja naravni, sestavni del vsakega od
nas.
 Ozavestiti, da obstaja mnogo naĉinov reševanja doloĉene situacije..
Vsebine: - Teoretiĉna predstavitev samoobvladovanja.
 Pisanje dejavnosti, ki se ji uĉenec ne more upreti, pa bi bilo dobro, da bi se ji.
 Pisanje drugim o tem, kako naj »rešijo« svoj problem
Izvedba (realizacija):
 Pozdrav in pogovor o lastnem poĉutju.
 Vaja »Stik s seboj«.
 Vsak posameznik je na sredino A4 format lista narisal pravokotnik v katerega je
napisal dejavnost, ki se ji ne more upreti, bilo pa bi dobro, da bi se ji. Uĉenci so si nato
liste med seboj izmenjevali in drug drugemu okoli vrisanega pravokotnika pisali
moţne »rešitve« oz. naĉine reševanja, kako se »upreti« skušnjavi.
 Pogovor o doţivljanju delavnice in pogovor voden z vprašanji.
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6

Zaključek

Preko oblikovanja lastne osebnosti tega je potrebno šolarja opolnomoĉiti, da sam
prevzema odgovornost zase. Naj se zanaša nase, ne na druge. Naj postane samostojen in
svoboden pri svojih izbirah. S samostojnostjo poveĉa zaupanje vase, s tem obĉutek lastne
varnosti in poslediĉno zmanjša stopnjo stresa, ki jo doţivlja in s tem obĉutka nemoĉi, ki
najveĉkrat vodi v nasilje.
Delavnice so bile izvedene v dveh zaporednih šolskih letih z enako skupino uĉencev.
Z orodji, ki so jih uĉenci dobili in se jih nauĉili uporabljati, so si olajšali stresne situacije,
ki so neizogiben del šolskega in domaĉega okolja. Vedenjske teţave in ĉustveni izbruhi so se
zmanjšali in tudi povpreĉje šolskih ocen se je dvignilo. Vse to gre pripisati tudi temu, da se je
vsak izmed udeleţencev in udeleţenk v dveletnem procesu bolje spoznal. Svoje delovanje,
ĉustvovanje, odpore in še mnogo veĉ. Zaradi prevzemanja veĉje odgovornosti udeleţencev, se
je zmanjšalo tudi izmikanje pouku. Pozitivne spremembe v ţivljenskem slogu so se pokazale
tudi pri starših nekaterih udeleţencev programa.

7
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Preventiva pred nasiljem v 3. razredu
Prevention of Violence in Grade 3 (Primary School)
Rebeka Bajec, prof. razrednega pouka, OŠ Gabrovka – Dole

Povzetek
Otrok ne moremo povsem zašĉititi pred nasiljem in zlorabo, lahko pa jih z znanjem in
vešĉinami okrepimo, kako ravnajo v takšnih situacijah. Na Osnovni šoli Gabrovka - Dole za
preventivo nasilja in zlorabe otrok izvajamo program CAP (Child Assault Prevention). V
prispevku je predstavljeno izvajanje delavnice v 3. razredu. Na teh delavnicah se uĉenci preko
iger vlog nauĉijo prepoznati potencialno nevarne situacije in kako se lahko nanje odzovejo.
We cannot fully protect a child from violence and abuse, but we can empower them with
the knowledge and skills to handle such situations. At the Gabrovka - Dole Primary School
we are implementing the CAP (Child Assault Prevention) program for the prevention of
violence and child abuse. In this article I shall describe how we conduct workshops in grade
3. In these workshops, role-plays help pupils learn how to identify potentially dangerous
situations and how to respond to them.
Kljuĉne besede: nasilje, preventiva, delavnice za uĉence
Abstract
We cannot fully protect a child from violence and abuse, but we can empower them with
the knowledge and skills to handle such situations. At the Gabrovka - Dole Primary School
we are implementing the CAP (Child Assault Prevention) program for the prevention of
violence and child abuse. In this article I shall describe how we conduct workshops in grade
3. In these workshops, role-plays help pupils learn how to identify potentially dangerous
situations and how to respond to them.
Lektor: Anica Resnik
Posledice nasilja, zlorabe in zanemarjanja negativno vplivajo na osebnostni razvoj otrok,
na njihovo zdravje in dobro poĉutje, delo v šoli in na splošno kakovost njihovega ţivljenja.
Pred nasiljem in zlorabo otrok ter mladih ne moremo povsem zašĉititi, lahko pa jih okrepimo
z znanjem in vešĉinami, da se bodo v takšnih situacijah znali ustrezno odzvati. Osnovni cilj
primarne preventive je, da otrokom predstavimo dejstva o nasilju, zlorabi in jih okrepimo za
samozašĉitno ravnanje, da uspejo iti stran, da se postavijo zase ter da povedo o nasilju
odraslim, ki jim zaupajo (Štirn 2018).
Nasilneţi se spravijo na svoje ţrtve najveĉkrat v šoli, okolici šole in na poti v šolo ter
nazaj domov (Elliot 2002).
Na Osnovni šoli Gabrovka - Dole za preventivo nasilja in zlorabe otrok v 3. razredu
izvajamo program CAP. Na teh delavnicah se uĉenci preko iger vlog nauĉijo prepoznati
potencialno nevarne situacije in kako se lahko nanje odzovejo.
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1

Program CAP (Child Assault Prevention)

»Program CAP je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti
varovalne dejavnike otrok. S programom delujemo proaktivno s ciljem, da bi se otroci znali in
zmogli zašĉititi pred nasiljem, zlorabo. Osnovno sporoĉilo programa otrokom in odraslim je,
da imajo vsi otroci pravico, da so varni, moĉni in svobodni. Program ponuja pozitiven naĉin
obravnave resnih in zahtevnih tem, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Namenjen je
uĉencem od 2. do 4. razreda osnovne šole, njihovim staršem in zaposlenim v šoli« (Štirn
2018, str. 14).

2

Predstavitev za starše

Pred izvedbo delavnic na roditeljskem sestanku staršem uĉencev 3. razreda predstavimo
izhodišĉa in cilje programa CAP, osnovne informacije o problematiki nasilja in zlorabe otrok
ter vsebino delavnic za otroke.
»Tri pomembna sporoĉila za starše so:
 Bodite otrokom na voljo za pogovor o neprijetnih stvareh. Pomembno je, da imajo
otroci obĉutek, da vam lahko zaupajo, se lahko z vami pogovarjajo o še tako hudi
stvari. Odkrita komunikacija in zaupanje sta izjemno pomembna varovalna dejavnika
za varnost pred nasiljem, zlorabo otrok.
 Verjemite jim.
 Pomagajte jim krepiti njihovo samozaupanje in pozitivno samopodobo. Osredotoĉajte
se na njihove moĉne plati, prednosti« (Štirn 2018, str. 17).

3

Izvajanje CAP delavnic v 3. razredu

V letošnjem šolskem letu smo vse delavnice v 3. razredu izvedli oktobra. Delavnice za
otroke izvajajo izvajalke, ki so zakljuĉile usposabljanje za izvajanje programa CAP za
preventivo nasilja in zlorabe otrok. Delavnico v razredu izvajajo tri izvajalke, izvedli pa smo
jo v dveh sreĉanjih. Vsako sreĉanje je trajalo dve šolski uri. Ena oseba vodi delavnico, dve
sodelujeta pri izvedbi iger vlog. V timu, v katerem sodelujem sama, se izvajalke pri vodenju
delavnice med seboj zamenjamo. Vsako delavnico vodi druga izvajalka. Izvajalka, ki vedno
sodeluje v igri vlog, pa igra pozitivno ali negativno vlogo.
V prvi delavnici so uĉenci spoznali, da imajo vsi otroci pravico, da so varni, moĉni in
svobodni. Spoznali so tudi geste, s katerimi ponazarjamo vse tri pravice. Izvajalka je
predstavila Rokovo zgodbo, iz katere izvemo, da je šel Rok z uĉiteljico in sošolci v gledališĉe,
kjer se je izgubil. Bilo ga je strah, a je zbral pogum in šel k odrasli osebi po pomoĉ. V
razgovoru so uĉenci delili svoja razmišljanja in mnenja.
Sledila je igra vlog, ki so jo izvedle izvajalke in predstavlja vrstniško nasilje. Izvajalki
igrata vlogi Ane in Barbare. Ana na poti v šolo sreĉa Barbaro. Ta pristopi do Ane in od nje
zahteva denar. Uĉenci so v razgovoru z vodjo delavnice spoznali, da se Ana lahko Barbari
upre, ĉe ji reĉe »ne«. Izvajalke so še enkrat zaigrale igro vlog. V tej igri se je pridruţila vodja
delavnice in pomagala Ani, da reĉe Barbari »ne« in ji ne izroĉi denarja. V nadaljevanju se je
Barbari in Ani pridruţil uĉenec, ki je Anin prijatelj in ji pomaga, da Ana reĉe Barbara reĉe
»ne«. To igro smo veĉkrat ponovili. Ker je ţelela sodelovati veĉina uĉencev, se je v
naslednjih igrah Ani pridruţilo veĉ prijateljev hkrati.
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V zakljuĉku smo z uĉenci oblikovali razredni dogovor. Na plakat smo zapisali, kako bodo
uĉenci 3. razreda prispevali, da se bodo vsi otroci v razredu poĉutili varne, moĉne in
svobodne. Uĉenci so predlagali, da bodo prijazni, strpni, spoštljivi, soĉutni in potrpeţljivi. S
svojim podpisom so se zavezali, da bodo razredni dogovor upoštevali.
Drugo delavnico smo izvedli ĉez tri dni. V tej delavnici smo se v uvodu pogovarjali o
neznancih. V igri vlog sta izvajalki zaigrali Tomaţa, ki se vraĉa iz šole, in neznanca, ki
Tomaţu prekriţa pot. Z zvijaĉo poskuša izvedeti njegove podatke in ga kasneje proti njegovi
volji zgrabi in odvleĉe stran. Uĉenci so preko razgovora spoznali, da neznancem ne dajejo
podatkov o sebi. Seznanili so se s samoobrambnimi vešĉinami in se nauĉili varovalnega krika,
ki ga uporabijo, ko so v teţavah. Preizkusili so se v vaji opisovanja, ko so se poskušali
spomniti, kako je izgledal neznanec. V uspešno izpeljanem prizoru sreĉanja otroka in
neznanca so uĉenci zaigrali Tomaţeve prijatelje, ki so Tomaţu pomagali s kriĉanjem.
Sledila je igra vlog, v kateri sta izvajalki odigrali prizor, ki prikazuje tveganje spolne
zlorabe. Spoznali so, da se otroci lahko postavijo zase, ĉe se kdo z njimi pogovarja ali se jih
ţeli dotikati na naĉin, da jim je neprijetno. Ozavestili so, da je prav, da o tem spregovorijo in
poišĉejo pomoĉ.
K zadnji igri smo povabili razredniĉarko. Skupaj z izvajalko, ki igra uĉenko 3. razreda,
sta zaigrali prizor, v katerem se uĉenka sooĉa z nekim problemom, zato se za pomoĉ obrne na
svojo uĉiteljico. Uĉenci so spoznali, da lahko uĉiteljici vedno povedo, ĉe imajo teţavo.
Spodbudili smo jih k razmišljanju, komu od odraslih še lahko povedo, kadar imajo problem.

4

Pogovori po izvedenih delavnicah in načrtovanje za nadaljnje delo

Po vsaki delavnici je sledil ĉas za individualne pogovore. Uĉenci so imeli moţnost
ponoviti na delavnici predstavljena sporoĉila, izmenjati svoje izkušnje, zastaviti dodatna
vprašanja ali zaupati svojo stisko zaradi izkušenj nasilja in dobiti pomoĉ. Po izvedbi letošnjih
delavnic so uĉenci na individualnih pogovorih izraţali zadovoljstvo nad delavnicami. Všeĉ
jim je bilo, ker so lahko sodelovali v igrah vlog. Sporoĉali so, da so se nauĉili reĉi »ne«.
Izvajalke smo ugotovile, da smo otroke seznanile s problemom nasilja na njim primeren
naĉin. V delavnicah so bili ves ĉas aktivni, vkljuĉevali so se v razgovore in igre vlog, v
katerih so pravilno reagirali.
Osnovne vešĉine prepoznavanja nevarnih situacij bodo nadgradili v prihodnjih letih, ko
se bodo seznanili s programi NEON – programi za manj nasilja nad vrstniki, ki jih izvajamo v
5., 7. in 8. razredu.

5
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Nasilni romski učenci v razredu in delo z njimi
Violent roma students and how to work with them
Marko Jerebiĉ, prof., profesor zgodovine in sociologije, OŠ Beltinci, Panonska 35b, 9231
Beltinci

Povzetek
Vrstniško nasilje v šolah ni nov pojav, je pa zelo velik problem, ki bi ga morali resno
obravnavati, saj so posledice nasilja dolgoroĉno lahko zelo nevarne za posameznikeindruţbo.
Z nasiljem se je, v takšni ali drugaĉni obliki, kot starš ali kot mladostnik, sreĉal skoraj
vsak izmed nas. Kljub temu da se po šolah izvaja veliko programov za prepreĉevanje nasilja
ter ohranjanje duševnega miru in zdravja otrok, je moţno opaziti, da se stopnja nasilja, ţal, ne
zmanjšuje ali pa ga je celo veĉ. In zato je prav, da o tem govorimo in v smeri zmanjševanja
nasilja tudi kaj ukrenemo.
Kljuĉne besede: Nasilje, Rom, teţave.
Abstract
Peer violence at schools is not a new phenomenon, but it is a big problem, which should
be treated very seriously since the consequences of the violence can be very dangerous for a
society and individuals.
Almost each of us has encountered violence in a certain form, when we were teenagers or
now when we are adults. Even though there are a lot of programmes carried out at schools to
prevent violence and to mantain students' mental health, we can notice that there is not less
violence, but it is even increasing. This is why we should talk about it and do something to
prevent it.
Key words: Violence, roma student, problems.
Lektorica: Cvetka Rengeo

1

Kaj je nasilje

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do
koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska« (SSKJ 1994, 624).
Iz vsakdanje prakse lahko reĉemo, da se v šolah pojavljajo razliĉne oblike
medvrstniškega nasilja (fiziĉno, psihiĉno, posamiĉno, skupinsko). Tudi dejavniki, ki vplivajo
nanj, so lahko razliĉni. O nasilju v šoli govorimo, kadar uĉenec ali skupina uĉencev drugega
besedno ţali, ga tepe, mu uniĉuje oblaĉila, se spravlja nanj na druţbenih omreţjih...
Velikokrat gre za vedenjske vzorce, ki jih otroci ponotranjijo, saj so takih dejanj vajeni zaradi
nasilnih dogodkov v druţini.Lahko reĉemo, da je pri romskih otrocih, o katerih bomo
spregovorili,teh nasilnih vzorcev vedenja še veĉ.
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2

Nasilni romski učenec v razredu

Kot uĉitelj sem se v svoji skoraj dvajsetletni karieri sreĉal z razliĉnimi otroki,tudi z
romskimi, ki se po svoji mentaliteti, naĉinu ţivljenja in razmišljanja, moĉno razlikujejo od
ostalih vrstnikov. Tudi njihov pogled na šolo, šolanje in izobrazbo se velikokrat moĉno
razlikuje od druţbenih norm in vrednot. Ti dejavniki so poslediĉno vzrok za medvrstniško
nasilje, v katerega so na naši šoli prepogosto vpleteni romski otroci. Zadnje letosem kot
uĉitelj in razrednik v sedmem razredu moĉno vpleten tudi v reševanje teţav, ki jih v obliki
vrstniškega nasilja v oddelku povzroĉa romski otrok.
Skozi literaturo lahko opazimo, da razliĉni avtorji praviloma opredeljujejo dve razliĉni
ravninasilja:
 neposredno ali odkrito nasilje, za katerega so se uveljavila tudi druga pojmovanja:
direktno nasilje, osebno nasilje, subjektivno nasilje, negativna agresivnost ali zgolj
nasilje;
 posredno ali tiho nasilje,ki ga razliĉni avtorji imenujejo tudi prikrito nasilje, strukturno
nasilje, sistemsko nasilje, objektivno nasilje, institucionalno nasilje (Lešnik
Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc 2009).
V mojem primeru je romski uĉenec izvajal nad sošolci in uĉitelji predvsem neposredno
ali odkrito nasilje, ki se je kazalo v obliki fiziĉnega, psihološkega ter verbalnega nasilja. Ker
pri pouku ni ţelel sodelovati, je naĉrtno motil uĉni proces pri veĉini uĉiteljev in predmetov s
sprehajanjem po razredu, vmesnimi pripombami in vprašanji, petjem pesmi, riganjem… S
tem je onemogoĉal usvajanje snovi ostalim prisotnim uĉencem v razredu. Ko ga je posamezni
uĉitelj opozoril na neprimerno vedenje, je postal verbalno nasilen. Priĉel jih je ţaliti in
uporabljati vulgarne izraze. Prisotne so bile tudi groţnje in verbalni napadi na uĉitelje. Sprva
so tovrstni izpadi pri veĉini ostalih uĉencev izzvali smeh, zabavo in obĉasno tudi podporo, kar
je bilo posledica njihove nezrelosti in nezavedanja, kaj se iz tega lahko razvije. Sĉasoma so se
nekateri uĉenci temu uprli in ga pozvali naj s temi dejanji preneha, saj bi seradi kaj nauĉili.To
je imelo za posledico groţnjein ustrahovanje teh uĉencev. Svoje trditve je potrdil s tem, da je
obĉasno v šolo prinesel nevarne predmete (elektrošok).
V razredu je ta romski uĉenec veljal za samooklicanega razrednega vodjo in obenem
glavnega zabavljaĉa. V veĉini primerov je bil pobudnik za »lumparije«, ki so se zgodile v
razredu. Zaradi bojazni in zato, da bi imeli mir pred njim, so ostali uĉenci delali stvari po
njegovih navodilih in velikokrat naredili kako nepravilnost, ki je drugaĉe ne bi. Vse skupaj je
narašĉalo do te mere, da so velikokrat postali pobudniki za kako stvar in to samo iz razloga,
da bi mu ugajali in bi pri tem romskem uĉencu postali priljubljeni.
Ker se na šoli zavedamo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo, in da je potrebno
vsakršno neprimerno vedenje ustrezno sankcionirati in odpraviti, smo naredili vse, kar je bilo
v naši moĉi, da bi uĉencu pomagali in zašĉitili ostale uĉence v tem oddelku. Ob vseh zapisih,
poroĉilih, sprejetem individualnem naĉrtu, prilagoditvah,individualnih pogovorih in
delavnicah, vkljuĉevanju strokovnih delavcev na šoli, zamenjavi razrednika, vkljuĉevanju
centra za socialno delo in tudi policije, smo na koncu ostali bolj ali manj pri zapisih in
poroĉilih. Policija se je sicer odzivala na prijave, ampak obravnava dogodkov, v katerih so
udeleţeni otroci, zahteva specifiĉen pristop s poudarkom na zašĉiti njihovih pravic. Otroci po
zakonodaji namreĉ niso kazensko odgovorni. Izgovarjajo se, da so za reševanje takšnih
primerov pristojne druge sluţbe, kot so centri za socialno delo, ki lahko poseţejo v druţinsko
okolje, psihologi in drugi ustrezni strokovnjaki.Tudi center za socialno delo je obravnaval vsa
poroĉila o nasilnem vedenju tega uĉenca.Problem obravnav pri vseh teh sluţbah pa je tudi
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nepovezanost. Vsak, ki se je vkljuĉil v reševanje tega problema, je postopek zaĉel znova in iz
svoje perspektive, po svojih smernicah in predpisanih postopkih.
Edina konkretna sprememba in rešitev, ki se je pokazala, je bila, da je uĉenec dobil
spremljevalca. To je pomenilo, da je dobil uĉiteljico, ki je bila nenehno z njim. Ko je prišel v
šolo, ga je priĉakala v garderobi, šla z njim do razreda, bila z njim prisotna pri urah pouka in
med odmorom, ga pospremila na kosilo in nato iz šole. Seveda mu ta nenehen nadzor nikakor
ni bil všeĉ in se je je na vsakem koraku poskušal otresti. Ker mu to ni uspevalo, je postal
nasilen in napadalen tudi do nje. Kljub temu da je spremljevalka za tega uĉenca naredila veĉ,
kot je v njenem opisu del in nalog, je bil do nje bil sprva verbalno, nato pa tudi fiziĉno
nasilen.Tako tudi ta ukrep ni prinesel ţelenih sprememb.
Ves ĉas smo o nasilnih dejanjih obvešĉali tudi starše romskega uĉenca, ki pa so dolgo
ĉasa otroka šĉitili in zagovarjali. Poskušali smo jih vkljuĉevati v reševanje problema, saj je za
vsak vzgojni ukrep potrebno njihovo soglasje, a se na koncu sploh niso veĉ odzivali.
Nasilna dejanja tega uĉenca so se stopnjevala in prenesla tudi v druţinsko okolje in
lokalno skupnost. Šele takrat je pristojnim sluţbam uspelo zajeziti druţbeno nesprejemljivo
vedenje in urediti stvari, da smo uĉenca lahko prešolali v vzgojni zavod. Uĉenci v razredu,
kakor tudi uĉitelji, ki ta oddelek pouĉujejo, so od takrat naprej veliko bolj sprošĉeni. Razred je
»zadihal na polno«.
Zakljuĉimo lahko, da smo uĉitelji na šoli ob takih nasilnih uĉencih in njihovih nasilnih
dejanjih, bolj ali manj nemoĉni. Ĉe starši ne ţelijo sodelovati, zakonodaja ne šĉiti uĉiteljev,
paĉ pa starše. Otrok ima pravico do šolanja, vendar samo tako dolgo, dokler s svojimi dejanji
ne ogroţa drugih.

3

Sklepne ugotovitve

Ţal šole in uĉitelji nimamo vzvodov, da bi lahko v takih primerih starše prepriĉali ali jih
morebiti prisili v sodelovanje, in da se, ĉe je potrebno, tudi podredijo ustreznim ukrepom. V
veĉini primerov, ki jih na šolah ne uspemo rešiti, je za to krivo nesodelovanje staršev. Uĉence
v razredu in njihove starše nekaj ĉasa še lahko prepriĉujemo, da bomo stvari uredili, vendar
nasilnega vedenja ni dolţan sprejemati in tolerirati nihĉe. Postopki pri strokovnih sluţbah in
organih so predolgotrajni, saj je treba zašĉititi otroke v njihovem najpomembnejšem obdobju
razvoja. Obenem pa je potrebno izpostaviti, da se vse preveĉ poudarjajo pravice otrok,
premalo pa dolţnosti.

4

Literatura

Lešnik Mugnaioni D., Koren A., Logaj V. in Brejc M. (2009). Nasilje v šoli: Opredelitev,
prepoznavanje, preprečevanje in obravnava. Kranj: Šola za ravnatelje.
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Slovar slovenskega knjiţnega jezika. (1994).
Ljubljana: DZS.

107

Učinkovite metode za pomoč pri obvladovanju in preprečevanju šolskega
nasilja
Effektvolle Methoden für die Hilfe bei der Bewältigung und Verhinderung
der Gewalt in der Schule
Tanja Babiĉ, prof. zgodovine in nemšĉine, Osnovna šola Ormoţ

Povzetek
Uĉiteljeva naloga je pouĉevati in vzgajati. Ĉe se uĉenci nasilno vedejo, je njegovo delo še
teţje, saj zahteva tudi dodatno strokovno znanje. V prispevku obravnavam, kako mora biti
uĉitelj pozoren na vsak pojav nasilja ter ustrezno reagirati nanj. S premišljenimi metodami
prepreĉevanja nasilja in primernimi vzgojnimi ukrepi lahko šola sama prepreĉi marsikatero
nasilno dejanje. Glede tega navajam nekaj metod za pomoĉ pri obvladovanju in prepreĉevanju
šolskega nasilja.
Kljuĉne besede: nasilje, vrstniki, šola, uĉitelj.
Die Zusammenfassung
Die Aufgabe des Lehrers ist es zu lehren und zu erziehen. Wenn sich die Schüler
gewaltsam benehmen, ist seine Arbeit noch schwieriger, weil es auch zusätzliche fachgerechte
Kenntnisse verlangt. In dem Beitrag behandle ich, wie muss der Lehrer aufmerksam auf jede
Erscheinung der Gewalt sein und dementsprechend auf die Gewalt reagieren. Mit überlegten
Methoden der Verhinderung von Gewalt und angemessenen Erziehungsmaßnahmen kann die
Schule alleine manche gewaltige Tat verhindern. In Bezug auf das gebe ich einige Methoden
an für die Hilfe bei der Bewältigung und Verhinderung der Gewalt in der Schule.
Ime in priimek lektorja: dr. Irena Kandriĉ

1

Uvod

V literaturi najdemo razliĉne definicije nasilja, vsem pa je skupno to, da gre pri nasilnem
obnašanju za škodljiv namen, ki ga ima neka oseba do druge, za povzroĉeno škodo in za
kršenje veljavnih norm.
Ĉe so bile šole nekoĉ najhuje izpostavljene nedisciplini, neposlušnosti in nespoštovanju,
danes v šolah sreĉujemo pestro paleto kaznivih dejanj, ki moĉno presegajo sposobnosti
obvladovanja še tako izkušenega uĉitelja ali šolskega strokovnega delavca. S premišljenim
sistemom prepreĉevanja nasilja in primernimi vzgojnimi ukrepi lahko šola sama prepreĉi
marsikatero nasilno dejanje. Poznati in priznati pa mora tudi svoje omejitve in se pravoĉasno
povezati z zunanjimi partnerji, ki lahko uporabijo sredstva, kakršnih šola za uĉinkovito rešitev
problema nasilja sama nima.
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2

Najpogostejše oblike nasilja v šolah

Poleg nasilja med vrstniki, ki lahko obsega razliĉne oblike fiziĉnega in psihiĉnega
trpinĉenja med uĉenci, se v današnji šoli dogajajo še kraje, ropi, vlomi, razliĉne oblike
poškodovanja premoţenja, navzoĉe je spolno nasilje in raĉunalniški kriminal, socialna
izolacija ter ustvarjanje sovraţne klime, strahu, terorja. Najveĉkrat tako govorimo o
psihiĉnem, verbalnem, fiziĉnem, spolnem ter ekonomskem nasilju.

3

Metode za zmanjšanje in preprečevanje nasilja

V strokovni literaturi, ki obravnava nasilje med uĉenci, lahko zasledimo številne predloge
za zmanjšanje in prepreĉevanje nasilja, ki jih lahko razdelimo v tri veĉje skupine:
 ozraĉje, ki ne dopušĉa nasilja,
 razvit sistem prepreĉevanja nasilja,
 ukrepi za takojšnje posredovanje v primeru nasilja. (Habbe 2000).
Uĉiteljeva vloga pri prepreĉevanju nasilja je zelo pomembna, saj vkljuĉuje delo s
posameznimi uĉenci in s skupino. Delo s celotnim oddelkom je zelo zahtevno, saj zahteva od
razrednika, da zaznava potrebe skupine in da zna izbrati in uporabiti razliĉne naĉine in metode
dela, s katerimi skuša vplivati na razvoj dobrih odnosov v skupini.
V nadaljevanju naštevam in opisujem nekaj preizkušeno uĉinkovitih metod za pomoĉ pri
obvladovanju in prepreĉevanju šolskega nasilja.
 Dobri odnosi med učenci, spodbujanje medsebojne pomoči, sodelovalno učenje so
najboljši načini preprečevanja nasilja med učenci. Razrednik je po navadi tudi prvi,
ki obravnava problem nasilja, se pogovarja z uĉenci in njihovimi starši. Kadar je
potrebno vkljuĉi v pogovor svetovalno sluţbo, vĉasih je treba vkljuĉiti tudi druge
institucije, na primer svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, center za
socialno delo, center za mentalno zdravje, zdravstveni dom, vzgojne zavode.
 Na nasilje v razredu ali pri posameznih uĉencih naj se uĉitelj vedno odzove. Dobre
metode so izraţanje naklonjenosti in sprejemanja otroka, ločevanje med otrokovo
osebnostjo in njegovim nesprejemljivim vedenjem, sodelovanje s starši, neposredno
delo z otrokom, ki je nasilen, in s tistim, ki je ţrtev nasilja. V situacijah, ko smo priĉa
nasilju, so dobra vprašanja, ki jih lahko uporabimo:
Ali vidiš, kaj poĉneš?
Res misliš, da boš s tem, ko ţališ, tepeš, brcaš dosegel, kar bi rad?
Ali se strinjaš, da skupaj poišĉeva naĉin, ki bo za oba sprejemljiv?
Izogibajmo se vprašanja, zakaj si to storil. Na to vprašanje po navadi ne dobimo
ţeljenega odgovora.
Uĉenci, ki so nasilni, se pogosto tako vedejo tudi do uĉitelja, zato je uĉence s takim
vedenjem teţko imeti rad. Naša normalna reakcija je pogosto jeza ali razdraţljivost. In kako
se odzivati na nasilno vedenje otrok?
Moteĉega vedenja nikoli ne ignorirajte, posredujte z opozorilom ali gibom.
Pristopite bliţje; ob naši neposredni bliţini, mogoĉe celo dotiku, otrok teţko nadaljuje z
motenjem.
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Poskušajte ugotoviti razloge za neustrezno vedenje, kar vam lahko pomaga, da otroka
laţje razumete.
Premestite moteĉega otroka na neko drugo mesto v razredu. Dajte mu ĉas za pomiritev.
Moteĉega uĉenca, ki se kljub opozorilu ne umiri, je priporoĉljivo odstraniti iz razreda
(asistenca). Dobro je, da je uĉitelj dogovorjen s svetovalno sluţbo ali deţurnim uĉiteljem, da
bo otrok ta ĉas pri njih. Zraven mu dajte delo, ki bi ga drugaĉe dokonĉal pri vaši uri.
Vnaprej pripravite aktivnosti za uĉence, ki motijo pouk (metoda rezervna škatla).
Kadar se uĉenec nasilno vede, moti pouk, se posmehuje uĉitelju, se upira delu ali sproţa
spore, grozi ali se posmehuje vrstnikom, naj uĉitelj tega ne rešuje pred razredom. Z njim se
pogovorite na samem.
Uĉitelj naj uĉenca opomni na pravila, ki veljajo v šoli. Le-ta je potrebno vedno znova
ponavljati in se jih dosledno drţati. Jasno se je treba dogovoriti o posledicah kršenja pravil, ki
jih uĉenci morajo poznati.
 Skrinjica zaupanja - Za mnoge oblike nasilja, ki se dogajajo med odmori ali na poti
domov, uĉitelj ne ve. Mnogi uĉenci o tem noĉejo ali pa se bojijo govoriti. Uĉitelj,
razrednik povabi uĉence, da, kadar naletijo na teţave ali menijo, da je v teţavah njihov
sošolec in o tem noĉejo govoriti, mu lahko to pot olajšamo tako, da uporabijo skrinjico
zaupanja, kamor lahko odvrţejo listek, na katerega anonimno zapišejo, opišejo nasilje.
 Šolski časopis - Je lahko pomemben medij za izobraţevanje in osvešĉanje uĉencev,
uĉiteljev in staršev. Uĉenci ga radi prebirajo, ker je izdelek njihovih vrstnikov, pa tudi
številne starše zanima, kaj se v šoli dogaja. Prav zaradi ugleda in vpliva, ki si ga šolski
ĉasopis morebiti pridobi med bralci, je lahko nevsiljiv medij za postopno
izobraţevanje in osvešĉanje v zvezi z varnostjo otrok v šolah. Še zlasti zato, ker v
njem uĉenci aktualna vprašanja obravnavajo iz svojega zornega kota, ki se pogosto
moĉno razlikuje od pogleda odraslih, kar lahko vzpodbudi razmišljanje o preprostih,
vendar uĉinkovitih rešitvah.
 Projekt Vzoren razred - Cilj je nagraditi oddelĉno skupnost, ki upošteva hišni red,
sodeluje v akcijah šole, si medsebojno pomaga in se spodbuja k doseganju višjih uĉnih
in drugih ciljev.
 Povečano število deţurnih učiteljev in učencev (pomoĉnikov) na kritiĉnih mestih
(nepregledni hodniki, koti ipd.).
 Tematske razredne ure na temo spodbujanje strpnosti, tolerantnosti, drugaĉnosti. Cilj
je razumeti in dopustiti drugaĉnost (po spolu, po premoţenju, po oblaĉenju, po
mišljenju, po interesih ipd.)
 Šola za starše - Starši se sreĉujejo enkrat meseĉno po govorilnih urah. Vsak mesec se
z vodjo sreĉanja pogovarjajo o vnaprej doloĉeni temi (kako reagirati, kje so meje
dopustnega, kdaj poiskati pomoĉ …). Cilj je pomagati staršem v doloĉenih vzgojnih
dilemah, s katerimi se sreĉujejo.

4

Zaključek

Vĉasih nas ob nasilnih situacijah zajamejo obĉutki nemoĉi, ne vemo, kako bi rešili
situacijo, morda obĉutimo preveliko odgovornost. Nekateri uĉitelji se bojijo uĉencem izrekati
vzgojne ukrepe, ker se bojijo, da bodo poslabšali ali izgubili odnos z njimi, ali se bojijo
groţnje staršev z odvetniki in mediji. Pomembno je, da odrasli prevzamemo odgovornost za
ustavitev vseh vrst nasilja, to pa lahko naredimo tako, da jim damo dovolj priloţnosti videti,
da vedno odklonilno reagiramo na razliĉne oblike nasilja, ki jih zaznamo in pri katerih
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posredujemo. Otroci bodo spoznali, da je to delovna naloga uĉiteljev in drugih odraslih, ter
bodo sĉasoma posredovanja tudi priĉakovali.

5
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Kdaj krst dijakov postane nasilno dejanje?
Wann wird der Empfang der Erstklässler am Gymnasium zu einem
Gewaltakt?
Avtor: Mateja Krumpak, prof. geografije in sociologije, II. gimnazija Maribor

Povzetek
Medvrstniško nasilje (ang. bullying) je danes eden od pereĉih problemov v šolah po vsem
svetu. Pri njem gre za ponavljajoĉo se uporabo fiziĉnega, psihiĉnega, spolnega, materialnega
ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom. Lahko je tudi enkraten dogodek, kjer je prisotna
izrazita razlika v fiziĉni ali psihiĉni moĉi med povzroĉiteljem in ţrtvijo. Namen prispevka je
predstaviti obred krsta dijakov v srednjih šolah, ki lahko postane tudi nasilno dejanje.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, šola, prepreĉevanje nasilja
Zusammenfassung
Mobbing unter Schülern (Engl. bullying) ist heutzutage eines den drängenden Problemen

der Schulen weltweit. Dabei kann es sich um wiederholte physische, psychische, sexuelle,
materielle Gewalt und/oder Internet-Mobbing gegenüber einem oder mehreren Mitschülern
handeln oder nur um ein einmaliges Ereignis, bei dem der Täter/die Täterin dem Opfer
seine/ihre physische oder psychische Überlegenheit zeigt. Im vorliegenden Beitrag wird der
Empfang der Erstklässler an Gymnasien und Mittelschulen dargestellt, der auch zu einer
gewalttätigen Handlung werden kann.
Schlüsselwörter: Mobbing unter Schülern, Schule, Prävention von Gewalt
Lektorica: Nataša Preglau Borko, prof. slovenšĉine

1

Uvod

Šola je prostor, ki mora otrokom zagotoviti varno okolje, kar vkljuĉuje tudi prepreĉevanje
nasilja med uĉenci in dijaki. Olweus (v Peĉjak, 2014, str. 8) je v enem izmed svojih del
zapisal: »Temeljna demokratiĉna pravica otroka je, da se poĉuti v šoli varnega, da so mu
prihranjena zatiranja in ponavljajoĉa se, namerna poniţanja, ki so sestavni del medvrstniškega
nasilja«. K zagotavljanju varnega vzgojno-izobraţevalnega okolja šolo zavezujejo tudi
razliĉni dokumenti, med drugim Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je Organizacija
zdruţenih narodov sprejela 20. 11. 1989. Da je zagotavljanje varnosti otrok v šoli pomembno,
ugotavljajo tudi na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport. Strokovna skupina je leta
2004 oblikovala nacionalni dokument Smernice za analizo, prepreĉevanje in
obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, v katerem so zapisana naĉela
spoprijemanja z nasiljem v šolah. Leta 2015 je delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za
šolstvo, pripravila »Navodila s priroĉnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraţevalnih zavodih«. Ta dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojnoizobraţevalnih zavodih pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki in se ustrezno
odzivati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, s katerim se sreĉujejo vse drţave.
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2

Opredelitev medvrstniškega nasilja

Medvrstniško nasilje (ang. bullying) je praviloma namerna, ponavljajoĉa se uporaba
fiziĉnega, psihiĉnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom. O
tovrstnem nasilju govorimo tudi takrat, kadar gre za enkraten dogodek nasilnega vedenja in je
prisotna izrazita razlika v fiziĉni in psihiĉni moĉi med povzroĉiteljem in ţrtvijo (Lešnik
Mugnaioni, Klemenĉiĉ, Filipĉiĉ, Rustja, 2016).
Sullivan (2011) opredeljuje, da gre pri medvrstniškem nasilju za:






3

zavestno, namerno in ponavljajoĉe se vedenje,
agresivno vedenje,
manipulativno vedenje,
izkljuĉevalno vedenje,
nasilje ene ali veĉ oseb proti eni ali veĉ osebam, ki so šibkejše od povzroĉitelja.

Vrste medvrstniškega nasilja

Medvrstniško nasilje ima številne oblike, tako fiziĉne kot druge. Raziskovalci ga
razvršĉajo v razliĉne kategorije. Bergerjeva kategorizacija iz leta 2007 (v Peĉjak, 2014), ki je
bila narejena na podlagi pregleda veĉ kot tisoĉ prispevkov v bazi PsychINFO, navaja štiri
kategorije medvrstniškega nasilja:





fiziĉno nasilje (porivanje, brcanje, poškodovanje lastnine drugega),
odnosno/relacijsko nasilje (manipuliranje z medosebnimi odnosi),
verbalno nasilje (zbadljivke, širjenje laţnih govoric),
spletno nasilje (širjenje govoric po spletu ali pošiljanje ţaljivih telefonskih sporoĉil).

Strokovnjaki ugotavljajo, da se razliĉne oblike nasilja med seboj prepletajo. Številne
raziskave, ki so bile narejene v slovenskem prostoru, ugotavljajo, da je med mladimi najveĉ
verbalnega in psihiĉnega nasilja. Medvrstniško nasilje se veĉinoma dogaja v šoli, njeni
okolici, na poti v šolo in iz nje. Povzroĉitelji in ţrtve so obeh spolov, vendar dekleta manjkrat
uporabijo fiziĉno nasilje in pogosteje psihiĉno. V zadnjih letih je zaradi razvoja tehnologije
moĉno v porastu tudi spletno nasilje.
Kljub vsemu je spodbuden podatek, da je Slovenija, po ugotovitvah Svetovne
zdravstvene organizacije, med drţavami z najmanjšo stopnjo medvrstniškega nasilja, kar med
drugim kaţe, da delovanje na podroĉju zmanjševanja tega nasilja prinaša ţelene rezultate
(Lakner, 2016).

4

Fazaniranje lahko postane medvrstniško nasilje

V srednjih šolah je z zaĉetkom novega šolskega leta povezan tudi obiĉaj, imenovan
fazaniranje, ki ga pripravijo starejši dijaki. Dijaki prvih letnikov morajo pred vsemi opraviti
razliĉne naloge, npr. kleĉanje na koruzi, kamenju, umazanih tleh … V zadnjih letih je moĉno
prisotno pisanje/risanje po obrazu in drugih delih telesa z alkoholnimi in drugimi flomastri,
kemiĉnimi svinĉniki in liĉili, vĉasih tudi s keĉapom, z moko in jajci. Veĉini prvošolcev je to
zabavno oziroma ĉrko F na ĉelu nosijo s ponosom. Teţava nastane, ko se dijaki v teh obredih
poĉutijo neprijetno, poniţano in ogroţeno. Zavedati se moramo, da so sestavine flomastrov in
kemiĉnih svinĉnikov pri stiku s koţo v veĉini primerov draţilne. Dijaki morajo za
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odstranjevanje napisov s koţe poleg vode, mila in kozmetiĉnih ĉistilnih sredstev uporabiti tudi
agresivnejše odstranjevalce, kot npr. aceton in bencin, in takrat se poĉutijo zelo neprijetno.

5

Fazaniranje na II. gimnaziji Maribor

Nekaj let nazaj je bilo fazaniranje na šoli nepredvidljivo in skoraj neobvladljivo. Prvi
šolski dan je za novince potekal z obmetavanjem s koruzo, kleĉanjem na njej, potiskanjem
glave v stranišĉno školjko … Pri tem je prihajalo zlasti do fiziĉnega nasilja moĉnejših nad
šibkejšimi; da o travmah, ki so jih imeli dijaki, ne govorimo.

Slika 1: Fazaniranje nekoč

Slika 2: Fazaniranje danes

Danes fazaniranju posveĉamo posebno pozornost in dijake višjih letnikov ţe vnaprej
opozorimo, kaj je pri teh obredih še sprejemljivo. Z njimi se pogovorimo in jih tako
poskušamo ozavešĉati, da so pri pretiravanju tudi kazensko odgovorni, ĉeprav nekateri še niso
polnoletni. Raznim oblikam fazaniranja se izognemo tudi tako, da imamo prvi šolski dan
pouk, in s tem prepreĉimo stik višjih letnikov z novinci. Konec septembra sledi uradni
sprejem prvošolcev, ki ga pripravijo dijaki zakljuĉnih letnikov. Sprejem poteka v šolski
telovadnici v prijetnem vzdušju, tekmovanju v razliĉnih igrah, ki se zakljuĉi s prisego, s
katero prvošolci tudi uradno postanejo gimnazijci. Tako se na šoli formalno zakljuĉi krst
prvošolcev.

6

Sklep

Vloga šole in uĉitelja je pri prepreĉevanju in zmanjševanju medvrstniškega nasilja med
dijaki velika. Uĉitelj in vodstvo šole lahko s svojim vzgojnim delovanjem pomembno vplivata
na odloĉitve dijakov. S svojim naĉinom dela, s svojo osebnostjo in z zgledom imata velik
vpliv na vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov. Prav tako je pomembno, da šola
vzpostavlja okolje, ki nasilja ne dopušĉa, in preko razliĉnih dejavnostih pri dijakih spodbuja
nenasilno ravnanje. Krst dijakov je le en primer enkratnega dogodka nasilnega vedenja, ki se
odvija v slovenskih srednjih šolah, vendar mu je treba nameniti posebno pozornost. V zadnjih
letih so šole zaĉele obvladovati ta obred s svojimi pravili in tudi rezultati kaţejo, da se stvari
izboljšujejo, saj je nasilja in prijav manj. Zagotovo je danes medvrstniškega nasilja najveĉ v
osnovnih šolah, sledijo srednje poklicne šole, najmanj pa se s tem problemom sreĉujejo
gimnazije.
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Varni, močni in svobodni
Safe, strong and free
Nataša Grabovac, dipl. vzgojiteljica, Sara Korotaj, dipl. vzgojiteljica, VIZ Vrtec Ormoţ

Povzetek
Kot vzgojiteljici predšolskih otrok, se pri svojem delu vsakodnevno sreĉujeva z
razliĉnimi oblikami nasilja. Opremiti otroke z vešĉinami, ki bodo krepile njihov osebnostni
razvoj v obdobju, ko duševno in telesno odrašĉajo ter potrebujejo veliko opore, spodbud in
razumevanja se nama zdi kljuĉnega pomena.
V ĉlanku bova predstavili program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki ga
izvajava v našem zavodu za otroke stare od 4 do 6 let. Program spodbuja celovit razvoj
osebnosti otrok in deluje preventivno proti nasilju. Izvajava ga z namenom prepreĉiti in
omiliti negativne vplive druţbe na podroĉju narašĉanja nasilja med in nad otroci.
Kljuĉne besede: nasilje, primarna preventiva, varnost, samozašĉitno ravnanje
Abstract
As teachers to preschool children we daily encounter different forms of violence. We
consider it most important, to give children the skills, that strengthen their character in the
period when they are mentally and physically growing up and need support.
In this article we will present NEON, a program for prevention of violence and child
abuse, which we are practicing in our institution, for children aged 4 to 6 years. The program
encourages a thorough development of a child‟s personality and works on preventing
violence. We are practicing it with a goal to alleviate negative impacts of society on the field
of preventing violence between and on children.
Keywords: violence, primary prevention, safety, self-defensive action
Ime in priimek lektorja: Martina Janeţiĉ, mag. prof. slovenskega jezika in knjiţevnosti

1

Uvod

Izkušnje vrstniškega nasilja, nasilja v druţini, spolne zlorabe in drugih oblik nasilja, so za
nekatere otroke del njihove realnosti. Posledice raznih oblik nasilja negativno vplivajo na
osebnostni razvoj otrok, njihovo poĉutje in zdravje ter na splošno na kakovost njihovega
ţivljenja. Prav posledice, s katerimi se otroci in odrasli zaradi tega sooĉajo, so glavni
argument za sistematiĉno izvajanje primarne preventive.
Strokovni ĉlanek temelji na predstavitvi in kratki evalvaciji programa NEON za
preventivo nasilja in zlorabe otrok. S predstavitvijo ţeliva s širšo javnostjo deliti znanja in
orodja, ki jih v vzgojno-izobraţevalnem procesu izvajava z namenom, da otrokom predstaviva
dejstva glede nasilja, zlorabe, in jih okrepiva za samozašĉitno ravnanje.
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2

Primarna preventiva – naloţba za varnost in dobro počutje otrok

Posameznik, ki ima pozitivno samopodobo, se spoštuje in zaupa vase, si prizadeva za
dosego zastavljenih ciljev, je sposoben sodelovati in vzdrţevati dobre medosebne odnose, se
ne izmika teţavam, ampak jih rešuje, je samostojen, se laţje prilagaja spremembam, sprejema
odgovornosti ter je zmoţen zdravega ĉustvovanja. (Tacol 2011)
Vzgojitelji ne moremo povsem zašĉititi otrok pred nasiljem in zlorabo, lahko pa jih
okrepimo z informacijami, z znanjem in z vešĉinami, da se bodo znali ustrezno odzvati v
takšnih situacijah. S primarno preventivnimi aktivnostmi delujemo v naprej s ciljem, da bi
prepreĉili, da bi otroci utrpeli travmatiĉne posledice nasilja, zlorabe. Zato je pomembno, da
delujemo preventivno in s tem prepreĉujemo nasilno ravnanje otrok in nad otroci.
Prav tako jih spodbujamo, da se lotijo reševanja problemov in se jih izogibajo.
Pomembno je tudi, da jih uĉimo, kako se uspešno spopadati s stresom. Pomagamo jim
razvijati pozitiven, a realen pogled na zahtevne ţivljenjske situacije ter jim pomagamo, da se
uĉijo prevzemati odgovornost za svoje ravnanje. (Tacol 2011)
V vrtcu je treba ustvariti demokratiĉno vzdušje, ki v skupini spodbuja pozitivne procese
in se postavlja po robu negativnim. Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke spodbujajo k
sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti
individua. Otroci se morajo zgolj navaditi na moţnosti izbire (v zvezi z vsakdanjim
ţivljenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in sodelovanja pri naĉrtovanju, oblikovanju
in sprejemanju odloĉitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odloĉitve. (Kurikulum
za vrtce 1999)
Z izvajanjem preventivnega programa NEON v skupini ustvarjava demokratiĉno vzdušje
in druge pozitivne procese, ki so nadvse pomembni za socialno-ĉustveni razvoj otroka.

3

Kako program deluje?

Uĉinkoviti primarni preventivni programi se problema nasilja in zlorabe otrok lotevajo z
osredotoĉenostjo na krepitev otrokovih varovalnih dejavnikov, moĉi. Kaj so varovalni
dejavniki za varnost otrok pred nasiljem in zlorabo? Gre za kombinacijo dejavnikov, kot so:
izkušnje varne navezanosti v medosebnih odnosih, zaznana podpora socialne mreţe vrstnikov,
druţine in šole, obĉutek povezanosti v šoli (pozitivni odnosi z vrstniki, obĉutek varnosti v
šoli, obĉutek pripadanja, podpora uĉiteljev), socialne in ĉustvene kompetence otrok, prave
informacije (dejstva namesto zmotnih predstav oziroma mitov), priloţnosti, da razvijejo in
uporabljajo vešĉine, osebna priloţnost, konkretna podpora in pomoĉ v kriznih ĉasih itd. (Štirn
[et. al.] 2018)
Program ponuja pozitiven naĉin za obravnavo resnih in zahtevnih tem, kot sta nasilje in
spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren naĉin spregovoriti o
situacijah nasilja, zlorabe, in jih okrepiti, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zašĉititi.
Idealno je, ĉe se otroci z NEON sporoĉili in vešĉinami seznanijo ţe v vrtcu ter kasneje še v
osnovni in srednji šoli.

4

Zakaj program NEON?
 Ker ponuja enostaven in uĉinkovit naĉin, kako o tako zahtevni temi, kot sta nasilje in
zloraba, spregovoriti z otroki v vrtcu.
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 Ker kot ciljni, skupini poleg otrok, nagovori tudi zaposlene v vrtcu in starše otrok kot
pomembne subjekte v otrokovi socialni mreţi.
 Ker izhaja iz moĉi, ki jih imajo otroci in odrasli, s tem pa se osredotoĉa na krepitev
varovalnih dejavnikov otrok: moĉna socialna mreţa vrstnikov in odraslih, informacije
in znanje, socialno-ĉustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna
podpora in pomoĉ, ko jo otrok potrebuje.
Program v timu izvajava z otroki starimi od 4 do 6 let, kar pomeni, da ga izvajava v šestih
skupinah. Vsaka delavnica traja 60 minut, in sicer v štirih zaporednih tednih. Z vsebinami
programa sva v zaĉetku šolskega leta seznanili tudi starše in ostale zaposlene. Vsak starš se je
individualno odloĉil za vkljuĉitev svojega otroka v program.
V vsaki skupini izvedeva štiri delavnice. Skupaj z otroki obravnavava tri vrste situacij, ko
so otroci lahko ţrtve nasilja ali zlorabe. Najprej otroke sooĉiva s problemom vrstniškega
nasilja, nadaljujeva z nasiljem neznane osebe oz. tveganjem za ugrabitev. Zakljuĉiva z
delavnico, kjer se otroci znajdejo v vlogi ţrtve spolne zlorabe s strani odrasle osebe, ki jo
pozna.
Teme obravnavava s pomoĉjo fotografij, lutk, z igro vlog in skupinsko diskusijo. Otroke
ves ĉas spodbujava k aktivnemu sodelovanju.
Zadnjo delavnico zakljuĉiva z igro vlog, v kateri kot zaupna odrasla oseba nastopi
vzgojiteljica/vzgojitelj v skupini.
Po vsaki delavnici v skupini sledi še ĉas za ponovitev – ĉas za individualne pogovore z
otroki. V tem ĉasu imajo otroci moţnost ponoviti sporoĉila in vešĉine, ki so se jih nauĉili na
delavnici, zastavijo lahko kakšno vprašanje ali zaupajo svojo stisko glede izkušenj nasilja ter
dobijo podporo in pomoĉ. Vzgojitelju v oddelku ponudiva nabor dodatnih aktivnosti kot na
primer aktivnosti za poglabljanje in utrjevanje posamezne teme in vešĉin.
Otroci se seznanijo in uĉijo:
 o pravicah vseh otrok, to so tri temeljne pravice, da so varni, moĉni in svobodni,
 o tem, kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in kako se nanje
ustrezno odzvati,
 komunikacijskih vešĉin,
 o tem, kako pomembna je pomoĉ in podpora vrstnikov,
 o tem, kako povedati o izkušnji nasilja ali svojo stisko zaupati odrasli osebi.

5

Sklep

Otroci razvijejo razliĉne strategije, da bi preţiveli izkušnje nasilja. Strategije
spoprijemanja pomagajo otroku preţiveti in se zašĉititi pred nasiljem in so kot take pozitivne,
vendar so dolgoroĉno najpogosteje škodljive za njegov osebnostni razvoj. Sva mnenja, da je
ustrezna zgodnja intervencija za zašĉito otroka izjemnega pomena za zmanjšanje posledic
nasilja, ki jih lahko utrpi.
Po prvi delavnici sva bili zelo preseneĉeni nad dejstvom, da otroci niso znali povedati,
kako bi se odzvali v situaciji, ĉe v trgovini naenkrat ne bi veĉ videli enega od staršev. Bili sva
mnenja, da se starši z otroki o takih situacijah pogovarjajo in otroke na njih pripravljajo.
Najino prepriĉanje je bilo zmotno, a je podkrepilo zavedanje, da, kot izvajalki programa
NEON, za otroke delava nekaj nadvse dobrega in koristnega, nekaj, kar bo neprecenljiva
popotnica za njihovo kasnejše ţivljenje.

118

Sva mnenja, da bi se morali takšni in podobni programi izvajati v vseh vzgojnoizobraţevalnih institucijah in z njimi vzgajati za trajnostni razvoj.

6
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Ustavimo nasilje z dobro komunikacijo
Stopping violence with good communication
Irena Bezjak, profesorica razrednega pouka
OŠ Velika Nedelja, Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja

Povzetek
V razredih se uĉitelji vedno pogosteje sooĉamo z nasiljem. Sama menim, da uĉenci z
nasiljem velikokrat izraţajo svojo nemoĉ, saj so mogoĉe prezrti ali pa so v situaciji, ki se jim
zdi zelo teţka. Ker se vešĉin komuniciranja in prilagajanja okolju šele uĉijo, pogosto
odreagirajo napaĉno. Mediacija, kot naĉin reševanja problemov, je pri uĉenju komunikacije,
izboljšanju samopodobe in samospoštovanja odliĉna strategija. Uĉenci bodo le s
spoznavanjem sebe in uĉenjem komuniciranja z drugimi, odkrivali, da lahko na morebiten
negativen draţljaj odreagirajo mirno in teţavo, ki ob tem nastane, konstruktivno rešijo.
Kljuĉne besede: mediacija, nasilje, pozitivna komunikacija, prilagajanje okolju.
Abstract
Teachers more and more often confront with violence in classrooms. I believe that pupils
frequently resort to violence to express their helplessness, because they are being ignored or
because they are facing a difficult situation. Since schools are just learning communication
skills and how to adapt to the new surroundings, they often react incorrectly. Mediation
represents a great strategy that helps with learning about communication, improving selfimage and self-esteem. Pupils can discover how to respond calmly to a possible negative
stimulus and constructively resolve arising problems only by learning about themselves and
how to communicate with others.
Lektorica: Nina Ţnidariĉ

1

Medvrstniško nasilje

Konvencija o otrokovih pravicah naroĉa, da ima vsak otrok pravico do kakovostnega
ţivljenja, pravico do izobrazbe in varnosti (Organizacija zdruţenih narodov, 1991).
Medvrstniško nasilje pa otrokom, ki so ţrtve, to pravico krati. Kratenje te osnovne pravice na
otroke vpliva zelo negativno, saj vpliva na uĉenĉevo psihiĉno, fiziĉno in ĉustveno poĉutje
(Peĉjak, 2014). Ustrahovani uĉenci imajo zelo nizko samopodobo, prav tako pa trpijo tudi
pasivni opazovalci, saj v razredu in šoli prevladuje negativna klima.

2

Kaj je nasilje?

Nasilje je namerno dejanje posameznika ali skupine, ki je ponavljajoĉe. Obiĉajno
vkljuĉuje neravnovesje moĉi med napadalcem in ţrtvijo, moĉnejši se znese nad šibkejšim ali
mlajšim uĉencem. Lahko je fiziĉno, kar vkljuĉuje pretep, brce, suvanje … ali psihiĉno, npr.
zbadanje, dajanje vzdevkov, zastraševanje, socialno izkljuĉevanje … Vedno pogostejše je
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spletno nasilje, ki vkljuĉuje pošiljanje ţaljivih sporoĉil preko socialnih omreţij, blatenje,
laţnive objave, izsiljevanje … Medvrstniško nasilje se pojavlja pogosteje, kot si mislimo.
Študije kaţejo, da je vsak ĉetrti uĉenec ţrtev nasilja, vsak peti uĉenec pa nasilneţ. Velikokrat
odrasli ne odreagirajo tako, kot bi morali in nasilje vĉasih spregledajo. Drugim se zdi, da si
morajo mladi utrditi koţo. Zavedati se moramo, da so lahko posledice medvrstniškega nasilja
zelo resne. Stres, ki ga uĉenci ob tem doţivljajo, lahko vpliva na uĉenĉev uĉni uspeh in na
njegovo zdravje. Ţrtve nasilja so pogosteje depresivne, osamljene ter imajo o sebi zelo nizko
samopodobo. Nasilje jih lahko privede tako daleĉ, da razmišljajo celo o samomoru. Ţrtve
velikokrat sploh ne upajo v šolo ali na stranišĉe. Nasilje pa vpliva tudi na uĉence, ki so samo
pasivni opazovalci, saj ustvarja negativno ozraĉje v šoli ali v posameznih razredih (Mandl,
2010). Vsi, ki delamo z otroki, se moramo zavedati, da nasilje nikakor ni sprejemljivo. Brez
ustreznega ukrepanja se nasilje samo od sebe nikoli ne konĉa, kveĉjemu se samo še stopnjuje.
Temperament in dominantnost nikakor ne moreta biti izgovor za nasilno vedenje. Ĉe bo otrok
z nasilnim vedenjem dosegel svoj cilj, bo tako vedenje še stopnjeval in ponavljal, zato je
nujno, da odreagiramo ţe pri prvih poizkusih (Juhant, 2018) .

3

Kako v razredu rešujem konfliktne situacije?

Pri razreševanju sporov se velikokrat posluţujem mediacije. Mediacija predstavlja naĉin
mirnega in konstruktivnega komuniciranja. Gre za proces, v katerem sodelujeta vsaj dva
uĉenca. Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo rešiti mirno, strpno in produktivno.
Proces mediacije je uspešen, ĉe vpleteni uĉenci pridejo do rešitve, ki je sprejemljiva za vse
vpletene. Sam proces mediacije vpliva tudi na osebnostno rast uĉencev. Le-ta namreĉ
pripomore k pozitivni komunikaciji, ki izboljša razredno klimo. Uĉenci laţje priznajo krivdo,
laţje se opraviĉijo, laţje spet sklenejo prijateljstva (Prgić, 2009). Sĉasoma uĉenci privzamejo
mediacijo za svojo in jo brez vzpodbude uĉitelja uporabijo za reševanje sporov. Najprej sem
ob reševanju sporov vedno prisotna. Po veĉkratnem reševanju sporov na tak naĉin, se uĉenci
ţelijo dogovoriti sami in spor rešijo mirno, brez mojega posredovanja. O dogovoru me
kasneje obvestijo, tako imam moţnost posredovati, ĉe dogovor ni ustrezen. Mediacija torej
pripomore tudi k temu, da uĉenci sami najdejo rešitev za probleme. Prav tako sami
razmišljajo o posledicah in o prevzemanju odgovornosti. Ţe s tem, ko uĉenci najprej
konfliktno situacijo zmorejo prekiniti in se potem o tem še pogovoriti, govori v prid mediaciji.
Za razrednika oziroma uĉitelja v razredu je pomembno tudi to, da poskuša predvideti
konfliktne situacije. Ĉe se nasilje med sovrstniki ponavlja, moramo najprej ugotoviti razlog,
zakaj do nasilja prihaja. Poskusiti moramo odkriti vzrok oziroma draţljaj, ki pri posamezniku
sproţi nasilno vedenje. Ĉe razvozlamo ta dejavnik, ga poskusimo, ĉe je le mogoĉe, prepreĉiti.
V razredu je med dvema uĉencema vedno prihajalo do fiziĉnega nasilja, predvsem pri
nestrukturiranih dejavnostih. Zato smo ju pri jutranjem varstvu in pri podaljšanem bivanju
fiziĉno loĉili. Uĉenca sta namreĉ v loĉenih skupinah dokaj dobro funkcionirala. Prav tako sem
pri doloĉenem uĉencu opazila, da je bil ob ponedeljkih zjutraj zelo nerazpoloţen in razdraţen.
Za tega uĉenca sem si še posebej v ponedeljek pred poukom vzela veĉ ĉasa za pogovor, ko
sva skupaj iskala pozitivne toĉke in se je laţje umiril ter se pripravil na pouk. Pred tem je
uĉenec potreboval bistveno veĉ ĉasa, da se je zmogel umiriti in tako laţje sodelovati z
drugimi ter slediti pouku. Posamezni uĉenci si namreĉ velikokrat ne morejo pomagati, saj še
ne znajo mirno odreagirati na posamezne moteĉe draţljaje. Da bi zmogli prestopiti nasilno
vedenje, je potrebno veliko dela s posamezniki in skupino – torej razredom kot celoto. Pri tem
ima pomembno vlogo voden pogovor. Uĉenec lahko s pogovorom bolje spoznava sebe, svoja
ĉustva in reakcijo na vzroke nasilnega vedenja.
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Pri reševanju problemov medvrstniškega nasilja je zelo pomembna doslednost. Ko
rešujemo probleme, je zelo dobro, da upoštevamo razredna pravila, ki smo jih oblikovali
skupaj z uĉenci. Le-ti laţje sprejmejo doloĉeno pravilo, ĉe so ga doloĉili sami. Res pa je, da
moramo na nasilje vedno odreagirati. Jasno postavljene meje, dajo uĉencem obĉutek varnosti
in ustaljenosti, saj vedno odreagiramo enako. Pomembno je tudi to, da vsi zaposleni, torej tudi
nestrokovni delavci, ob nasilnem vedenju uĉencev odreagiramo enako. Le tako uĉencem
dajemo jasno povratno informacijo, da nasilje ni sprejemljivo in ni dopustno. Z vzgojnim
naĉrtom bi morali biti seznanjeni prav vsi zaposleni.

4

Pozitivno in varno šolsko okolje

Konflikti so sestavni del ţivljenja, so nekaj naravnega in vsakodnevnega. Pomembno pa
je, da jih zaĉnemo reševati pravoĉasno ter tako izboljšujemo pozitivno vzdušje v razredu in
šoli. Ĉe probleme samo pometamo pod preprogo in jih ne rešujemo, lahko pride do tako
velikih disciplinskih teţav, da jih uĉitelj sam ne zmore rešiti. Takrat se morajo vkljuĉiti
svetovalni delavci, ravnatelj, center za socialno delo in drugi. Da do teh teţav ne pride,
moramo naĉrtovano in sproti reševati teţave. K izboljšanju klime na šoli lahko veliko
pripomorejo tudi dobro naĉrtovane ure v oddelĉnih skupnostih. Uĉenci se morajo zavedati, da
smo enakovredni in da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva.

5
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Nasilje otrok nad starši
Violence against parents
Pogaĉar Barbara, dipl. vzg. pred. otrok, defektološka dokvalifikacija
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Povzetek
Nasilje otroka nad starši je podobno ostalim oblikam druţinskega nasilja, vendar se od
njega razlikuje zaradi doloĉenih posebnosti. Starši, ki so doţiveli tako medpartnersko nasilje
kot nasilje svojega otroka, povedo, da je nasilje s strani lastnega otroka bolj boleĉe, saj hkrati
obĉutijo še krivdo, da svoje starševske vloge niso dobro odigrali ali da je vedenje otroka zgolj
odraz njih samih. Veĉina otrok in mladostnikov, ki zlorablja oziroma izvaja nasilje nad
svojimi starši, trpi za postravmatsko stresno motnjo, vedenjskimi motnjami, ĉustvenimi
motnjami, duševnimi motnjami, redkeje pa se kaţejo znaĉilnosti osebnostnih motenj.
Kljuĉne besede: otrok, nasilje nad starši, druţinsko nasilje
Summary
Child violence against parents is similar to other forms of domestic violence, but differs
from it because of certain peculiarities. Parents who have experienced both inter-partner
violence and the violence of their child say that violence from their own child is more painful
because they also feel guilty that they did not play their parental role well or that the child's
behavior is merely a reflection of themselves. Most children and adolescents who abuse or
commit violence against their parents suffer from post-traumatic stress disorder, behavioral
disorders, emotional disorders, mental disorders, and personality traits are less commonly
manifested.
Keywords: child, violence against parents, domestic violence
Lektoriral: Ana Elizabeta Kerman, dipl. slovenistka (UN)

1

Ozaveščenost o nasilju nad starši

V prispevku bom predstavila nasilje nad starši. V primerjavi z ostalimi oblikami
druţinskega nasilja je nasilje nad starši deleţno manjše pozornosti, ker še ni bilo prepoznano
kot tako resen problem. Ozavešĉenost, da obstaja tudi nasilje otrok nad starši, je v Sloveniji
majhna, kar poslediĉno pomeni tudi pomanjkanje informacij za zlorabljene starše in ustrezne
strokovne, psihosocialne pomoĉi oziroma programov za mladoletne povzroĉitelje.

2

Oblike psihičnega in fizičnega nasilja s strani učenke

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana obiskujejo uĉenci s ĉustveno- vedenjskimi
motnjami, gluhi in naglušni uĉenci, uĉenci z govorno - jezikovnimi motnjami in uĉenci s
spektrom avtistiĉnih motenj. Strokovni delavci Zavoda se vsakodnevno sreĉujemo z nasiljem
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uĉencev nad uĉitelji in z nasiljem uĉencev nad starši. Predstavila bom uĉenko, pri kateri smo
zaznali nasilje nad starši.
Zaradi izrazitih vedenjskih teţav je bila vodena v Svetovalnem centru v Ljubljani. Sprva
je bila usmerjena kot dolgotrajno bolan otrok in otrok s ĉustvenimi in teţjimi oblikami
vedenjskih motenj. Aprila 2018 je bila hospitalizirana na Sluţbi za otroško psihiatrijo v
Ljubljani zaradi dlje ĉasa trajajoĉih vedenjskih teţav z agresivnimi preboji. V funkcioniranju
jo pomembno ovira izrazita hiperaktivnost z impulzivnostjo, kratkotrajna ter odkrenljiva
pozornost. Diagnostika je potrdila kompleksno razvojnonevrološko motnjo (motnja
pozornosti s hiperaktivnostjo ter avtizem). Nebesedne sposobnosti so povpreĉne, besedne so
niţje (mejne). Izkazuje manjšo mero prilagodljivosti v razliĉnih okolišĉinah. Teţave ima pri
razumevanju socialnih vedenj, priĉakovanj, zahtev. Ko oceni, da ni kos zahtevam, doţivlja
stisko, reagira z umikom ali neţelenimi, agresivnimi vedenji.
Iz šolskega poroĉila je razvidno, da se ni zmogla prilagoditi šolskim zahtevam. Izjemno
teţko je vodljiva, ima labilno razpoloţenje, zato je nepredvidljiva. Nenadoma iz neznanega
razloga postane odklonilna, se ne odziva, se upira, grdo gleda, prekine dejavnost, zapusti
prostor. Ne upošteva avtoritete, pravil in drugih ljudi. V agresivnem afektu je lahko nevarna
sebi in drugim. Do uĉiteljev je lahko zelo neprijazna ali zelo spoštljiva. Ne zmore slediti
preprostim navodilom. Odklanja uĉenje in sodelovanje pri pouku. Ţe manjše zahteve glede
preverjanja snovi, ali situacije, ko obstaja moţnost, da ne bo znala, jo spravi v burno
impulzivno reakcijo. Dokler igro usmerja po svojih ţeljah, je do vrstnikov prijazna, sicer jim
nagaja in odtujuje predmete. Lahko je pretirano lepljiva. Rada stiska, poljublja in se dotika
sošolcev in odraslih. Obĉasno spušĉa glasove, ţviţga, govori izven konteksta.
Deklica obiskuje 2. razred v šoli s prilagojenim programom za otroke s spektrom
avtistiĉnih motenj. V redni šoli zaradi moteĉega vedenja v razredu, motenja uĉencev in
nespoštovanja uĉiteljske avtoritete ni zmogla. Je socialno izolirana in nepriljubljena med
sošolci, saj je do njih agresivna. Izbruh s kriĉanjem in poškodovanjem predmetov ali oseb v
njeni bliţini traja tudi dve uri. Nasilno vedenje se lahko pojavi kjerkoli in kadarkoli, takrat
deklica kriĉi, zmerja, brca, buta v steno. Njena agresija pa se je obrnila tudi proti njenim
staršem, še posebno proti mami, ki je z njo popustljivejša kot oĉe. Deklica ima starejšega
brata. Starša sta loĉena, ţivijo v isti hiši. Mama je trenutno brezposelna. Zmoţna jo je udariti
in ji groziti, ĉe ne dobi tistega, kar si trenutno ţeli. Ves ĉas pouka je z njo spremljevalka.
Deklica je bila ţe veĉkrat hospitalizirana in prejema zdravilo ritalin.

3

Prilagoditve in strategije

Potrebuje visoko strukturirano okolje: predvidljivo, strukturirano in mirno podporno
okolje, z jasno postavljenimi pravili, aktivnostmi, dogovori. Potrebno je uporabljati jasen,
konkreten jezik. Potrebno je biti dosleden in se drţati dogovorov. Potrebno se je izogibati
uporabi prenesenih pomenov. Namesto izraţanja ĉustev naj se uporabi govor ter opis
poloţaja. Ob znakih stiske je potrebno preveriti, kako je deklica razumela sporoĉilo. Potrebno
jo je uĉiti razumevanja širše perspektive dogodka ter perspektive drugih. Potrebno jo je uĉiti
drugih odzivov in naĉinov vzpostavljanja odnosov. Pri vkljuĉevanju v skupino vrstnikov
potrebuje pomoĉ odraslega. Pri uĉenju razumevanja socialnih situacij so ji lahko v pomoĉ
socialne zgodbe ter drugi naĉini uĉenja socialnih spretnosti. V pomoĉ so ji lahko tudi razne
vizualne opore, urniki, koledarji tako doma kot v šoli. O morebitnih spremembah na se jo
vnaprej seznani. Njene posebne interese se lahko uporabi kot obliko nagrade za predhodno
ţelena vedenja. (IP, 2019).
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4

Razumevanje staršev in mladostnikov

Starši, ki so doţiveli tako medpartnersko nasilje kot nasilje svojega otroka, povedo, da je
nasilje s strani lastnega otroka bolj boleĉe, saj hkrati obĉutijo še krivdo, da svoje starševske
vloge niso dobro odigrali ali da je vedenje otroka zgolj odraz njih samih.
Starši lahko zaradi finanĉnega, statusnega, vzgojnega in drugih razlogov izvršujejo
nadzor nad svojimi otroki v druţini. Vse to staršem omogoĉa druţba, ampak nasilje otrok nad
starši je kljub temu v porastu.
Starši so zavezani k brezpogojni ljubezni do otroka, zaradi ĉesar se še naprej poĉutijo
odgovorni zanje, ĉeprav so postali ţrtve nasilja. Zunanjo pomoĉ poišĉejo, ker jih skrbi za
otrokovo nadaljnje ţivljenje, da ne bi razvijal agresivnega in zlorabljajoĉega odnosa tudi npr.
v svoji bodoĉi partnerski zvezi .

5

Dejavniki tveganja

Biološka predispozicija zajema dedni vpliv in prednatalni razvoj. Med dednimi dejavniki,
ki jih otrok prinese s seboj na svet, so omenjeni: impulzivnost, primanjkljaj pozornosti, naĉin
ĉustvenega odzivanja in temperament.
Otrok lahko mamo obĉuti kot nekonsistentno (ambivalenten slog), neodzivno (izogibajoĉ
slog) ali kot ogroţajoĉo prisotnost (dezorganiziran slog). (Horvat, 2016).
Sproţilci so lahko strah, ogroţenost, stiska, jeza, prizadetost, zavist, slaba samopodoba,
uţaljenost. (Rutar Ilc, 2017).

6

Agresivnost kot simptom duševne in osebnostne motnje

Veĉina otrok in mladostnikov, ki zlorablja oziroma izvaja nasilje nad svojimi starši, trpi
za postravmatsko stresno motnjo (kar pomeni, da se hitro razburijo in so nagnjeni k
agresivnim izpadom), vedenjskimi motnjami, ki se kaţejo predvsem v nemirnosti in
impulzivnosti reagiranj (ADHD in hiperaktivnost), ĉustvenimi motnjami (zlasti teţave v
nadziranju jeze in agresivne reakcije na frustracijo), duševnimi motnjami (bipolarna motnja,
depresija, anksioznost), redkeje pa se kaţejo znaĉilnosti osebnostnih motenj. (Kozina, 2016).
Ker gre za dalj ĉasa trajajoĉe nasilje, za zasidrane nasilne odnose med druţinskimi ĉlani
ter celo za transgeneracijski prenos nasilja. Glede na to, da gre za mladoletne povzroĉitelje,
pri katerih biopsihiĉni in socialni razvoj še nista konĉana, je ustrezna psihosocialna strokovna
pomoĉ najveĉjega pomena.

7

Zgodnja pomoč in druţinska terapija

Pomembna pa je tudi preventiva, zato bi lahko drţava preko razliĉnih programov
organizirala veĉ posvetov (npr. preko vrtcev, šol, zavodov) in vzpostavila mreţo brezplaĉnih
šol za vzgojo in druţinske odnose, ki so osredotoĉeni na interakcije znotraj druţinskih ĉlanov.
Z zagotavljanjem celovitega pristopa pri reševanju nasilja v druţini bi se lahko izognili nasilju
otrok nad starši. Ţe zgodaj bi morali starši otroku pokazati, katere so nesprejemljive oblike
izraţanja jeze pri frustracijah in jim pokazati pravi naĉin izraţanja ĉustev. Najlaţje bi bilo, ĉe
bi v terapiji sodelovali vsi druţinski ĉlani. Pomembno je, da bi tudi starši pri sebi prepoznali
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neustrezne vzorce vedenja. Terapija pa bi se prilagajala sproti glede na znaĉilnosti druţinske
dinamike.

8
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S čustvi do pozitivne klime v razredu
With emotions to positive classroom atmosphere
Tamara Ĉeh, profesorica razrednega pouka
OŠ Velika Nedelja, Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja

Povzetek
Uĉence je treba v osnovni šoli pouĉiti o primarnih ĉustvih in o povezanosti le-teh z
nasilnim ravnanjem (Filipĉiĉ, Muršiĉ 2010). Tako se uĉenci z analiziranjem konkretnih
primerov nauĉijo razumeti nasilje, se nanj odzivati in izraţati ĉustva na sprejemljiv naĉin.
Tudi sama sem bila uĉiteljica v razredu, kjer je bilo precej uĉencev impulzivnih, fiziĉno
nasilnih ter uporniških. Ker je bilo delo v razredu oteţeno, sem se odloĉila, da bom izvedla
sklop delavnic, ki pomagajo razvijati skupinsko dinamiko, prepreĉujejo ĉustva antipatije, kot
sta sovraštvo in prepir, razvijajo prijateljske odnose ter pripomorejo k dvigu pozitivne klime v
razredu.
Kljuĉne besede: ĉustva, nasilje, prijateljski odnosi, uporništvo.
Abstract
Pupils need to learn about basic emotions and the connection between emotions and
violent behaviour, as early as in primary school (Filipĉiĉ, Muršiĉ 2010). They learn how to
understand violence, respond to it, and how to express emotions in acceptable way through
analysis of actual examples. I once taught a class with several pupils who were impulsive,
physically violent and rebellious, and whose behaviour stood out. This made classroom work
more difficult, so I have decided to start a series of workshops designed to develop group
dynamics, counteract emotions of antipathy, such as hatred and strife, and to develop friendly
relationships, as well as to help raise a positive classroom atmosphere.
Lektorica: Nina Ţnidariĉ, prof. slovenšĉine in sociologije

1

Čustveno vedenjske teţave

Vedenje otrok s ĉustveno vedenjskimi teţavami je socialno neprimerno. Vedenje moti
uĉenca, s tem pa tudi njegove sošolce pri uĉenju. V takem vedenju je mogoĉe prepoznati
znake ĉustvenega nemira in izrazite teţave pri oblikovanju ter vzdrţevanju pozitivnega
odnosa do preostalih otrok in odraslih oseb (Kobolt 2011).

2

Čustvena opismenjenost

Poveĉanje socialnih in ĉustvenih kompetenc je dolgotrajen proces, zlasti ĉe ga naveţemo
na prizadevanje za ustrezno zaznavanje, obravnavanje in prepreĉevanje nasilja v šoli.
Ĉustvena opismenjenost pri uĉiteljih pomeni, da je treba razumeti in obravnavati posamezne
oblike nasilja, upoštevati okolišĉine nasilnega ravnanja, se pogovoriti s povzroĉiteljem nasilja,
vzbuditi soĉutje in odgovornost pri povzroĉitelju, se zazreti vase in svojo vlogo ter se odloĉati
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o potrebnih spremembah oziroma ukrepih. Uĉence je treba izobraziti o osnovnih ĉustvih in
povezanosti ĉustev z nasilnim ravnanjem. Tudi s starši je treba govoriti o ĉustvih v povezavi z
nasiljem in jim nuditi oporo ter posredovati ustrezne informacije (Milivojeviĉ 2008).

3

Izstopajoči čustveni in vedenjski odzivi nekaterih učencev

Ko sem zaznala moĉno izstopajoĉe moteĉe vedenje otrok v prvem razredu, sem se kot
razredniĉarka obrnila na šolsko svetovalno sluţbo. Zaradi resnosti zaznane teţave, nam je na
pomoĉ priskoĉil dr. Muršiĉ, socialni pedagog iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in
starše Maribor.
Kot opazovalec v razredu je zaznal izrazito odstopanje v vedenju pri kar petih uĉencih, od
tega sta dva uĉenca kazala oĉitne znake teţjih vedenjskih motenj. V odnosu do vrstnikov in
odraslih na šoli sta izraţala kljubovalnost, predrznost, izzivalnost, izbruhe togote, besedno in
telesno napadalnost (tudi udarci po glavi, eden pa tudi moĉno grizenje), ustrahovanje (tudi z
nevarnimi predmeti), teţnjo po pripisovanju odgovornosti drugim in odsotnost soĉutnega
obţalovanja.

4

Ukrepi pri razvijanju čustvene pismenosti

Navodila, ideje, ukrepi ter strokovni nasveti socialnega pedagoga, dr. Muršiĉa, so mi bili
v veliko oporo in pomoĉ. Menil je, da je potrebno otrokom, ki z vedenjem moteĉe odstopajo,
pomagati, hkrati pa zašĉititi tudi ostale otroke v razredu in jim zagotoviti pravico do varnega
in spodbudnega uĉnega okolja. Šola naj v primerih nasilja ukrepa po veljavnih strokovnih
navodilih. Prav tako naj postopa po protokolu tudi v primeru morebitnega suma
viktimiziranosti otrok v njihovem primarnem socialnem okolju.
Zaradi vsega naštetega je bilo potrebno staršem teh dveh uĉencev predstaviti, da otroka
potrebujeta strokovno pomoĉ, pred tem pa je potrebno sproţiti postopek usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami. To je v interesu obeh otrok in v interesu zašĉite pravic njunih
sovrstnikov. Hkrati pa tudi v interesu samozašĉite šole kot institucije, ki mora odgovorno
ukrepati, saj uĉenca onemogoĉata uĉni proces v razredu, viktimizirata druge, ogroţata pa tudi
sebe. Z medinstitucionalnim sodelovanjem se je starše spodbujalo k soglasju in ozavešĉalo, da
je postopek usmerjanja v najboljšo korist obeh uĉencev glede na njune posebne potrebe, ki
zahtevajo prilagojen vzgojno-izobraţevalni pristop.
Nadaljnji ukrep je bil izvajanje delavnic v razredu za razvijanje skupinske dinamike otrok
z vpletanjem ĉustev. Te delavnice sem kot razredniĉarka izvajala vsakodnevno, zmeraj
zjutraj, ob prihodu uĉencev v šolo ter po šolski malici. Med zaĉetnim izvajanjem delavnic
sem opazila, da so najpogostejša ĉustva uĉencev, ki so se vedli nasilno jeza, sovraštvo, prezir,
privošĉljivost, kljubovanje ter nezadovoljstvo. Uĉenci so kazali visok primanjkljaj soĉutja,
vedoţeljnosti, spoštovanja ter zaupanja. Vsak dan znova smo poskušali podkrepiti pozitivno
dejstvo, da nobenega ĉustva ne smemo izraţati z nasiljem, temveĉ da ljudje potrebujemo
ĉustva, da naše ţivljenje ni pusto. V delavnicah smo se tako skozi socialne igre, iger
sprošĉanja in meditacije dotaknili naslednjih ĉustev:
 jeze, ki so jo uĉenci doţivljali, ker so menili, da sošolec s svojim slabim vedenjem
ogroţa njihovo vrednoto, oziroma nekaj, kar je njim pomembno;
 nezadovoljstva ali frustracije, ki so jo uĉenci izraţali s konflikti, ko so na vsak naĉin
teţili k temu, da bi nekaj dosegli in uresniĉili. Uĉenci so se v delavnici nauĉili, da ĉe
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jim drugi ne izpolnijo ţelje, še ne pomeni, da jih osebno zavraĉajo in so ravno tako
sprejeti in vredni;
prezira in sovraštva, kot ĉustev antipatije, ki so jih skušali spreminjati v odnose
simpatije in prijateljstva;
uţaljenosti, kjer so se nauĉili odzivanja z ravnodušnim: »Kaj potem!« Nauĉili so se, da
je uţaljenost ĉustvo, od nas pa je odvisno, ali se bomo na ţalitev odzvali z uţaljenostjo
ali z ravnodušjem;
kljubovanja, kjer so se nauĉili, da morajo sprejeti voljo uĉitelja, kot avtoritete, ko je to
ustrezno, ne pa se vselej upirati in kljubovati;
strahu kot ĉustvu pri nasilnem ravnanju. Posameznik, ki se ustraši, lahko postane tudi
nasilen, preden se umakne iz ogroţajoĉe situacije, tako so otroci spoznali, da je bilo
vedenje v nekaterih njihovih reakcijah pretirano intenzivno in škodljivo.

Čustveno pismeni odnos učiteljev do učencev

Do uĉencev sem bila ljubeĉa in dosledna ter se tako trudila povezovati neţne in stroge
razseţnosti pedagoške ljubezni. Ĉustvena pismenost uĉiteljev do uĉencev je najboljši naĉin,
da prepreĉujemo njihovo nasilno izraţanje ĉustev. Ob ozavešĉanju in izraţanju ĉustev so
delavnice uĉence spodbujale k boljšemu razumevanju sebe, k razvijanju pozitivne
samopodobe, h konstruktivnemu reševanju konfliktov ter razvijanju motivacije in
pripravljenosti za delo. Uĉenĉev ustrezni odnos do sebe je zelo pomemben, saj bo tako imel
ustrezen odnos tudi do drugih ljudi.

6

Literatura

Brvar, B., Filipĉiĉ, K., Lešnik, M., Milivojević, Z., Muršiĉ, M., Pušnik, M. (2010).
Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli. V: Priroĉnik Inštituta za kriminologijo. Ljubljana:
Pravna fakulteta.
Kobolt, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske teţave. V:
Socialna pedagogika, št. 2, str. 153–173.
Milivojević, Z. (2008). Emocije. Razumevanje čustev v psihoterapiji.

129

Primeri dobrih praks pri zmanjševanju nasilja v osnovnih šolah
Cases of giving a good example in violence reduction in primary schools
Nuša Zadraţnik, dipl. uĉiteljica
OŠ Matije Valjavca Preddvor

Povzetek
Nasilje je danes ĉutiti vsepovsod. Prav je, da se tega zavedamo. Mlade je potrebno v tej
smeri izobraţevati in vzgajati, saj se pogosto svojega nasilnega ravnanja ne zavedajo. Uĉitelj,
ki je vsak dan v stiku z otroki, mora svoje uĉence poznati do take mere, da pozna njihove
znaĉilnosti, morebitne motnje in njihovo ravnanje. Vsekakor jim je pogosto potrebno
ponavljati, da je nasilje nedopustno. V vlogi ţrtve so pogosto tudi uĉenci, ki so nekoliko
drugaĉni od ostalih (t. i. uĉenci s posebnimi potrebami). V nalogi sem predstavila ravnanje
uĉitelja, ki pozna otroka z ADHD, njegove potrebe, stiske in ravnanja. Tudi tak otrok ima
pravico do izobrazbe, do sprejetosti in pripadnosti svojemu razredu.
Kljuĉne besede: nasilje, otroci s posebnimi potrebami, sprejetost
Abstract
We can feel violence everywhere. The only right way is to notice and don't ignore it.
Young children and our students don't often realise of their unacceptable and violent
behaviour. We need to raise and educate them in a way they see and understand it. Every
teacher who spends days with his students should know their characteristics, possible
emotional disturbance and the way of their treatment. By all means it is important to lecture
the students all the time. Victims are often students who are different, special needs children.
My work shows the treatment of a teacher who knows a child with ADHD, his special needs,
his distress and behaviour. He has a right to education, acceptance and class belonging as
well.
Key words: violence, special needs children, acceptance
Lektorica: prof. slov. Simona Merljak

1

Uvod

»Pusti me pri miru!« To je pogosto slišan stavek, ki pa ne spremeni poteka dogajanja.
Dandanes vse pogosteje naletimo na razliĉne oblike nasilja. Zaĉne se s preprostim zbadanjem,
ţaljenjem in se razvije v zasmehovanje, izloĉanje in se konĉa s pretepom. To je ţe skoraj
vsakdanji pojav. Vedno znova smo preseneĉeni, ko beremo ali obĉutimo na svoji koţi, kako
kruti smo lahko ljudje. Brcanje, boksanje in tepeţ so za nekatere mladostnike vsakdanji pojav.
Drugi otroci pa vsemu temu ne morejo uiti. Za njih postaja obiskovanje šole muka in ne vidijo
nobene rešitve. To pa velja tako za ţrtve kot za storilce.
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2

Vrste nasilja, ki se pojavljajo v osnovnih šolah

Semelin govori o tem, da imamo opraviti z veĉ vrstami nasilja (Semelin 2000). Glavna
sklopa nasilja v osnovnih šolah pa sta dva:
 psihiĉno in
 fiziĉno nasilje.
Psihiĉno nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja, a ga je tudi najteţje definirati, saj smo
si ljudje razliĉni in ga dojemamo razliĉno. S to obliko ţelimo ĉloveka na nek naĉin
razvrednotiti. Fiziĉno nasilje pa je vsaka oblika nasilja, ki jo nekomu prizadenemo s fiziĉno
silo.

3

Primeri dobre prakse

Pri svojem pedagoškem delu, sem pouĉevala marsikaterega uĉenca s posebnimi
potrebami. Ti uĉenci odstopajo od priĉakovanih znaĉilnosti in zmoţnosti ter potrebujejo
dodatno pozornost in skrb. Prav zaradi tega prihajajo pogosteje v konflikte, so nasilni in po tej
poti išĉejo svojo potrebo po uveljavitvi in potrditvi. V letošnjem letu imam kar tri uĉence, ki
spadajo med otroke s posebnimi potrebami. Dva sta izredno hiperaktivna in impulzivna ter
pogosto prihajata v spore (ADHD). Eden izmed njiju še posebno izstopa prav v nasilju do
ostalih uĉencev.
Kako se njegova hiperaktivnost in impulzivnost odraţata?
Hiperaktivnost








Nemirne roke in noge - kar naprej se premika na stolu.
Vstaja s svojega prostora tudi v situacijah, kjer se zahteva sedenje.
Pogosto teka naokrog, pleza v popolnoma neustreznih situacijah.
Ne more biti tiho pri igrah in drugih prostoĉasnih dejavnostih.
Ves ĉas je v gibanju, daje vtis, kot da ga nekaj ţene.
Pogosto preveĉ govori.
Nagaja drugim uĉencem.

Impulzivnost
 Odgovarja prehitro - še preden je vprašanje izgovorjeno do konca.
 Teţko ĉaka, da pride na vrsto.
 Pogosto prekinja in moti druge.
Kot uĉiteljica sem se morala najprej zavedati pravil komuniciranja s tem uĉencem:
 Preden otroku kaj povem, poskrbim, da me res posluša – oĉesni kontakt (pomembna je
tudi fiziĉna bliţina).
 Pri praktiĉnih dejavnostih pustim dovolj ĉasa.
 Uporabljam nakljuĉno klicanje uĉencev.
 Njegovo mizo postavim stran od uĉenca, s katerim je pogosto v sporu.
 Za pomoĉ uĉencu z ADHD doloĉim uĉenca, s katerim se najbolje razume.
 Med rekreativnem odmorom ponudim razliĉne igre z uĉenci, s katerimi ni pogosto v
sporu.
 Ko se pogovarjava, skrbno prisluhnem, zakaj je prišel v spor ali uporabil fiziĉno
nasilje.

131

 Zagotovim priloţnosti, da tudi otrok z ADHD pokaţe svoja moĉna podroĉja in
pomaga drugim sošolcem.
Uĉitelj, ki pouĉuje takega uĉenca, mora biti umirjen, jasno se mora zavedati, s kom ima
opravka, na kakšen naĉin mu postavlja meje in kako prepreĉuje nasilje. Tak uĉenec svojo
nemirnost izraţa na razliĉne naĉine. Prva stvar, ki smo jo izpeljali ţe v zaĉetku oktobra je bila,
da smo v uĉilnico postavili kinestetiĉno mizo. Taka miza omogoĉa uĉencu, da se veĉ giblje,
spreminja poloţaj in ni omejen zgolj na stol. Posledica je bila, da





je laţje sledil pouku,
se je njegovo poĉutje izboljšalo
je postal bolj kreativen,
je bil bolj osredotoĉen na delo in navodila.

Miza se še vedno obnese zelo dobro. Uĉenec je manj moteĉ, v prvih treh tednih je
obĉutno upadlo nasilje do sošolcev (skoraj niĉ), manj se sprehaja po razredu in dlje vztraja pri
delu ob mizi. Vsekakor pa taka miza ne odpravlja vseh teţav. Kadar pride do nasilnega
izbruha, uporabim razliĉne pristope k ozavešĉanju prekrška:
a) Oba vpletena v spor pokliĉem na pogovor. Prisluhnem obema. Med razlago enega
izmed otrok ne dovolim poseganja v besedo, prekinjanja in dopolnjevanja. Ko oba
uĉenca povesta svojo plat zgodbe, ju spodbudim, da išĉeta druge rešitve spora (brez
fiziĉnega ali psihiĉnega obraĉunavanja). Tako dobita obĉutek, da imata enako pravico
do razlage, pojasnjevanja in da se ne obtoţi le storilca, ampak uĉitelj posluša tudi pot,
ki je k temu vodila.
b) Uĉenca se po razgovoru opraviĉita drug drugemu ustno, pogosto tudi pisno. Pisno
opraviĉilo mora vsebovati razlog opraviĉevanja in predlog za ustreznejši naĉin
reševanja spora.
c) Uĉencu doloĉim uĉenca varuha. En varuh je sošolec, ta se zavzame zanj, ga skuša
umiriti, ga posluša in nudi pomoĉ ob nevšeĉnostih. Drugi varuh je uĉenec iz višjega
razreda. Pogosto izberem uĉenca, ki je imel v 4. razredu podobne teţave s spori,
nasiljem. Ta ima podobno vlogo kot varuh iz razreda, le da se ta zanj zavzame med
rekreativnim odmorom, na poti v šolo in iz nje.
d) V razredu postavim kinestetiĉno mizo stran od uĉencev, s katerimi prihaja v spor.
Pazim, da je odmaknjena od oken ali kakršnih koli moteĉih dejavnikov (plakati,
likovni izdelki, tehniĉni izdelki …), kajti tudi nad temi izdelki je nasilen (jih poĉeĉka,
polomi).
e) Poleg kinestetiĉne mize ima na voljo ţogico, ki jo lahko stiska v dlani. Med
samostojnim pisanjem mu namesto grizenja pokrovĉkov, svinĉnikov… dovolim
ţveĉiti ţveĉilni gumi.
f) Pri delu, kjer vsak naredi del procesa, izberem nalogo, ki je zanj najustreznejša –
nošenje, razdeljevanje ...
g) Ĉe uĉenci pridejo v spor, se najprej pogovorimo, potem pa se morajo v nadaljevanju
tedna med glavnimi odmori skupaj igrati (igro izberejo sami).
h) Uĉenec ima meseĉno razpredelnico, v katero dnevno beleţiva »ĉustvenĉke« glede na
uspešen oz. neuspešen dan (je prišel v spor, je bil nasilen). Ob koncu tedna analizirava
in pogledava, ali si je prisluţil simboliĉno nagrado (nalepka, frutabela, brez ene
domaĉe naloge).
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4

Zaključek

Delo v razredu, kjer se nahaja tak uĉenec, je zahtevno in zapleteno. Iz dneva v dan se
uĉitelji kalimo v razliĉnih situacijah. Vsekakor pa mora biti uĉitelj najprej v sebi miren,
poznati delovanje takega uĉenca, ga razumeti in mu skušati pomagati. Pomembno je, da ne
prestavlja mej, ki jih postavita skupaj. Uĉenec mora jasno poznati pravila ţivljenja v šoli.
Uĉitelj nikakor ne sme stvari spregledati ali pomesti pod preprogo, saj uĉenci to hitro zaĉutijo
in s pridom izkorišĉajo. Le uĉiteljeva odloĉnost in smotrno ravnanje lahko uĉencu nekaj
doprineseta. Ta mora jasno vedeti, da je nasilje nekaj nedopustnega. Takoj ga je potrebno
prepoznati in stopiti v boj proti njemu. Kajti dobro se moramo zavedati, da iz malega raste
veliko.

5
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S projektnim delom do boljših medvrstniških odnosov
With projects to better peer relations
Simona Roškar, prof. razrednega pouka, mag. inkluzivne pedagogike
Osnovna šola in vrtec Apaĉe

Povzetek
Osnovnošolsko izobraţevanje se z leti poĉasi, a vztrajno spreminja po majhnih korakih.
K temu v veliki meri pripomoremo uĉitelji, ki smo vsakodnevno postavljeni pred izziv, kako
na ĉim boljši naĉin otrokom prenesti znanje in jih motivirati za šolsko delo. Uĉitelji v pouk
vnašamo sodobne metode in oblike dela in poskušamo izobraţevalni proces narediti kar se da
zanimiv in uĉinkovit. To lahko dosegamo tudi z uporabo projektnega dela, ki uĉencem
omogoĉa aktivno sodelovanje vse od samega naĉrtovanja do realizacije ciljev, obenem pa
otrokom dopušĉa, da med seboj sodelujejo, kar vpliva tudi na boljše odnose med njimi.
Kljuĉne besede: projektno delo, interesne dejavnosti, dobri medvrstniški odnosi
Abstract
The primary school education has been slowly, but persistently changing in small steps
through the years. The teachers, who are facing a challenge of how to pass the knowledge to
the students and motivate them for school work, are a great part of the change. The teachers
bring modern approaches and forms of learning in to the lessons and try to make the
educational process as interesting and effective as we can. This can be achieved with the use
of the projects, which allow the students to participate actively from the very start of the
planning to the achievements of the goals, and thereby let the children collaborate, which has
great impact on making their relations better.
Key words: project, extra-curricular activities, good peer relations

1

Podruţnična šola ponuja številne priloţnosti

Podruţniĉne šole so skozi zgodovino bile deleţne razliĉnih obdobij, ki jim niso bila
najbolj naklonjena. Veliko izmed njih je bilo ukinjenih, saj niso imele dovolj kakovostnega
pouka, ljudje so se mnoţiĉno izseljevali s podeţelja in upadalo je tudi število rojstev. Ohranile
so se predvsem tiste osnovne podruţniĉne šole, ki so imele dobro podporo v okolju, in kjer so
uĉitelji s svojim delom dokazali, da je znanje uĉencev na podruţniĉnih šolah enako znanju
uĉencev na matiĉnih osnovnih šolah (Nolimal 2001).
Predvsem slednje tudi v današnjem ĉasu vedno znova dokazujemo uĉitelji, ki pouĉujemo
na podruţniĉnih šolah. Pa ni samo enakovredno znanje uĉencev tisto, ki je pomembno. Skozi
leta delovnih izkušenj namreĉ ugotavljamo, da obstaja vse veĉ prednosti, tako za uĉence kot
tudi za uĉitelje, ki so deleţni izobraţevanja na podruţniĉni osnovni šoli. Med drugim je,
predvsem za uĉence, prednost kombinirani pouk, saj so uĉenci v kombiniranih oddelkih bolj
samostojni, nauĉijo se potrpeţljivosti in medsebojne pomoĉi. Druga velika prednost naše
podruţniĉne šole so raznolike interesne dejavnosti, ki so zelo zanimive in jih lahko obiskujejo
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prav vsi uĉenci. Le to uĉencem omogoĉa, da se razliĉne generacije druţijo med seboj v
sprošĉujoĉih dejavnostih, kar med njimi ustvarja zelo dobre medsebojne odnose. Na naši šoli
pa zelo spodbujamo tudi projektno delo, ki ţe samo po sebi ponuja aktivno vkljuĉevanje
uĉencev v vseh fazah procesa in s tem poslediĉno tudi nujno sodelovanje otrok med seboj. Z
vsem tem na razliĉne naĉine pripomoremo k manjšemu številu konfliktnih situacij in k boljši
celotni klimi na šoli.

2

Z različnimi oblikami in metodami dela do boljših odnosov

2.1 Samostojnost in aktivnost učencev v kombiniranih oddelkih je izrednega
pomena
Kot uĉiteljica v kombiniranem oddelku se vsakodnevno sreĉujem z vprašanjem, kako
organizirati šolski proces, znotraj katerega bodo uĉenci optimalno lahko pridobivali znanja,
razvijali svoje spretnosti ter napredovali v skladu s svojimi zmoţnostmi. Kombinirani pouk
namreĉ pomeni, da en sam uĉitelj v enem oddelku pouĉuje dva ali veĉ razredov hkrati. To
pomeni, da se uĉenci razliĉnih razredov istoĉasno uĉijo neko snov pri vseh predmetih, vendar
z razliĉno vsebino. Delo v kombiniranem oddelku terja veliko fleksibilnost uĉitelja, tako v
naĉrtovanju in organizaciji, kot tudi v sami izvedbi pouka, predstavlja nam velik izziv, a
hkrati tudi priloţnost za strokovno rast.
Metodiĉno vodenje kombiniranega pouka je po teoretiĉnih izhodišĉih usmerjeno na tri
modele in sicer neposredno uĉno delo, posredno uĉno vodenje in kombinacija posrednega in
neposrednega vodenja. Predvsem slednje se pojavlja najpogosteje. Delo poteka tako, da del
uĉne ure uĉitelj nameni enemu razredu, drugi del ure pa drugemu razredu. Ob tem je potrebno
poudariti, da mora biti samostojno delo uĉencev zelo dobro pripravljeno (Ţvokelj 2013).
Na splošno lahko reĉemo, da je med delom v podruţniĉni osnovni šoli in med delom na
matiĉni osnovni šoli velika razlika. Ta se kaţe predvsem v specifiĉnosti dela v kombiniranem
pouku. Razlike se kaţejo tako v podajanju snovi in sami organizaciji pouka, kot tudi v
uĉencih samih. Uĉenci so veliko bolj ustvarjalni, samostojni in inovativni, saj imajo veliko
veĉ samostojnega dela, kot uĉenci v ĉistih razredih.
Na podruţnicah gre za vseţivljenjsko uĉenje, k ĉemur pripomore kombinirani pouk, ki
daje veliko veĉjo fleksibilnost (Ţvokelj 2013).
Seveda obstaja še veĉ prednosti kombiniranega pouka. Med drugim tudi dejstvo, da lahko
boljši uĉenci niţjih razredov prisluhnejo obravnavi teme višjega razreda ter si tako bolje
zapolnijo svoj hitrejši uĉni tempo. Višji razredi pa imajo moţnost istoĉasnega utrjevanja snovi
z niţjimi razredi. Najveĉja izmed vseh prednosti pa je vsekakor razvijanje samostojnosti pri
uĉencih, ki v današnjem ĉasu pri otrocih predstavlja kar veliko teţavo. V kombiniranih
oddelkih so namreĉ uĉenci primorani tako k samostojnosti, kot tudi k lastni aktivnosti pri
pridobivanju znanja. Izrednega pomena pa je spodbujanje sodelovalnega uĉenja, iskanja
pomoĉi pri sošolcih in s tem povezanimi dobrimi odnosi v razredu.

2.2 Z raznolikimi interesnimi dejavnostmi spodbujamo dobre medgeneracijske
vezi
Razširjeni program osnovne šole obsega med drugim tudi interesne dejavnosti, v katere
se uĉenci prostovoljno vkljuĉujejo. Interesne dejavnosti so pomemben del vseţivljenjskega
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uĉenja. Organiziramo jih zunaj šolskega pouka z namenom, da omogoĉimo odkrivanje in
razvijanje uĉenĉevih interesov in uĉence tako praktiĉno uvajamo v ţivljenje (Kolar 2008).
Na naši šoli se mentorji z dobrim medsebojnim dogovorom vedno potrudimo narediti
takšen urnik interesnih dejavnosti, da se vanje lahko vkljuĉujejo prav vsi uĉenci. Interesne
dejavnosti nam namreĉ v veliki meri predstavljajo predvsem sprošĉujoĉe, zanimive
dejavnosti, druţenje ter skupno sodelovanje starostno razliĉnih skupin otrok. Na tak naĉin se
tkejo posebne vrste medsebojni odnosi, ki predstavljajo velik pomen v ţivljenju slehernega
otroka. Vrednote, ki jih pridobivajo uĉenci preko sodelovanja in izvajanja dejavnosti v
starostno razliĉnih skupinah, so pomembne in jih bodo otroci lahko s pridom uporabili v
svojem kasnejšem ţivljenju. Povezovanje in druţenje uĉencev razliĉnih starosti na osnovi
skupnih interesov ustvarja ugodno šolsko klimo in razvoj dobrih medsebojnih odnosov.
Poudarjen je razvoj tudi na socialnem podroĉju, pri ĉemer so uĉenci celostno miselno in
tudi ĉustveno aktivni. Interesne dejavnosti namreĉ omogoĉajo uresniĉevanje mnogih splošnih
ciljev. Med drugim se uĉenci moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, spoznavajo in
razvijajo spoštovanje do sebe in drugih ter medsebojno komunicirajo in razvijajo socialnokomunikacijske spretnosti in vešĉine (Kolar 2008). Ob vsem tem uĉenci tudi sami prispevajo
k dobrim medosebnim odnosom, navajajo se na uspešno reševanje konfliktov in vplivajo na
soustvarjanje dobre in sprošĉene klime v šolskem prostoru.

2.3 Projektno delo vsem prinaša zadovoljstvo
Program in vsebine interesnih dejavnosti na naši podruţniĉni šoli sooblikujemo uĉitelji
in uĉenci skupaj ter ga udejanjamo s sodobnimi oblikami dela. Ena izmed takšnih je tudi
projektno delo. Zanj je znaĉilno, da presega okvire pouka, saj se niti vsebinsko, niti ĉasovno
ali prostorsko ne omejuje na organizacijo šolskega pouka.
Projektno delo namreĉ zdruţuje elemente direktnega uĉiteljevega vodenja uĉnega
procesa in elemente samostojnega dela uĉencev. Uĉitelj vodi uĉence postopno skozi proces v
smeri uresniĉevanja ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z uĉenci na zaĉetku
izvajanja projekta. Glavni nosilec posameznih aktivnosti je uĉenec. Uĉitelj sodeluje kot
pobudnik aktivnosti uĉencev in njihov svetovalec. Ena izmed bistvenih posebnosti
projektnega uĉnega dela je aktivnost uĉencev s poudarkom na praktiĉnem delu, raziskovanju
in uĉenju z odkrivanjem. Sam potek in tudi vsebino dejavnosti pa uĉitelj in uĉenci naĉrtujejo z
medsebojnim sodelovanjem (Stibilj 2013).

3

Zaključek

V zadnjih štirih letih je za nas velikega pomena sodelovanje v nacionalnem projektu
Spodbujamo prijateljstvo. Le-ta je del širšega programa Šola sobivanja, ki zdruţuje projekte z
razliĉnih podroĉij trajnostnega razvoja. Glavni namen projekta je otroke spodbujati k
pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Vsako leto
izberemo nek izdelek, ki je skupinski produkt uĉencev razliĉnih starosti. Med otroci se tako
spletajo dobre vezi prijateljstva. Uĉiteljice ugotavljamo, da nas takšen naĉin dela povezuje na
razliĉnih ravneh. Uĉenci so sprošĉeni, aktivni in izredno motivirani za tovrstne oblike dela in
s tem se tudi manjša število konfliktnih situacij med njimi.
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Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc v konfliktnih situacijah
Developing social and emotional competences in conflict situations
Tanja Viĉiĉ, univ. dipl. pedagog in prof. geografije, šolska svetovalna delavka, zaposlena na
Osnovni šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

Povzetek
Konflikti, ki nastajajo med vrstniki, so priloţnost za uĉenje socialnih in ĉustvenih
kompetenc, priloţnost za razvijanje empatije. Zato se jim ne smemo izogibati, ampak moramo
otroka opremljati z vešĉinami za uĉinkovito reševanje konfliktov. S svetovalnim odnosom in
vodenjem lahko pri uĉencih krepimo zavedanje lastnih ĉustev in ravnanj, krepimo empatijo
oz. zaznavanje in razumevanje ĉustvovanja drugih ter samoregulacijo lastnih ĉustev. Opisani
primer svetovanja v konfliktni situaciji predstavlja preventivo na podroĉju nasilja, išĉe rešitve,
ko konflikt zaĉne prerašĉati v nasilje in omili agresivna vedenja med vrstniki.
Kljuĉne besede: socialne in ĉustvene kompetence, empatija, konflikt.
Abstract
Conflicts are an opportunity to develop social, emotional competences and empathy.
Therefore, we should not avoid them, but we must equip the child with the skills to deal
effectively with conflict. Through counseling and guidance, students can strengthen their selfawareness of emotions and behaviors as well as their empathy perception and understanding
of the emotions of others and self-regulation of one's own emotions. The presented example
of counseling in a conflict situation represents prevention in the field of violence, seeking
solutions when the conflict begins to escalate into violence and alleviates aggressive behavior
among peers.
Keywords: social and emotional competences, empathy, conflict.
Lektorica: Tina Šabec, prof. slovešĉine in anglešĉine

1

Izhodišča in cilji

Uĉenci pogosto izpostavljajo, da si ţelijo dobrih odnosov med sošolci, vrstniki. Kljub
veliki ţelji po razumevanju, sprejemanju drug drugega se nemalokrat znajdejo v konfliktni
situaciji, ki je ne zmorejo samostojno rešiti. Razlogi za nastanek konflikta so razliĉni,
temeljno izhodišĉe pri veĉini pa je pomanjkanje socialnih in ĉustvenih kompetenc, predvsem
pomanjkanje empatije. Veĉina uĉencev se ne zna vţiveti v razmišljanja in ĉustvovanja drugih,
teţko razumejo, da ima lahko nekdo teţave, stiske, s katerimi oni sami niso imel izkušenj.
S svetovalnim odnosom ţelimo okrepiti samozavedanje, spodbuditi ţelimo vpogled v
lastna ĉustva in ravnanja ter njihove posledice. Krepiti ţelimo empatijo oz. sprejemanje in
razumevanje ĉustev drugih ter vplivati na posameznikovo pozitivno delovanje.
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2

Konflikt kot priloţnost za učenje

Nesporazumi in konflikti so prisotni v vsaki druţbi. V skupini otrok in mladostnikov je
konfliktnih situacij še veĉ, saj se v tem obdobju šele uĉijo o razlikah med vrstniki, spoznavajo
razliĉna mnenja, prepriĉanja, naĉine ţivljenja, ĉustvovanja. V razliĉnih uĉnih in socialnih
situacijah razvijajo strpen odnos do vrstnikov in se uĉijo uravnavanja lastnega ĉustvovanja.
Lipiĉnik (1996) poudarja, da ni dobro, da se konfliktom izogibamo ali pa celo poskušamo
izoblikovati brezkonfliktno druţbo. Konflikte se moramo nauĉiti reševati, pri ĉemer je
pomembno, da razumemo, kako je nastal konflikt. Ustvariti moramo ustrezno klimo, ki
poudarja predvsem pozitivne lastnosti konfliktov.
Pozitivna stran konflikta je, da kaţe na nek problem in ţeljo po spremembi obstojeĉega
stanja. Konflikti zahtevajo tudi rešitve. Ĉe jih potlaĉimo, pridejo na dan v neki drugi obliki, so
torej lahko vodilo sprememb. Za rešitev konflikta moramo poiskati skupne cilje in tako hkrati
utrjujemo skupino, do tega pa lahko pride le, ĉe upoštevamo mnenja vseh, ki so v konfliktu
udeleţeni. (Lipuĉnik 1996)
V Društvu za nenasilno komunikacijo izpostavljajo pomen preventivnih dejavnosti ter
osvetljujejo uĉinkovite naĉine reševanja konfliktov. Otroci se pogosto bojijo konfliktov in
imajo navadno napaĉno mnenje, da konflikti kvarijo odnose v skupini, saj imajo izkušnje
neprimernega naĉina sooĉanja z njimi. Izpostavljajo razlike med konstruktivnim in
destruktivnim naĉinom reševanja konfliktov. Uĉencem predstavijo konflikt kot priloţnost za
pozitivno spremembo in jih spodbujajo k razumevanju vloge ĉustev v konfliktih. Uĉence
usmerjajo k nenasilni komunikaciji. (Hrovat 2017)

3

Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc

S pomoĉjo uĉenja socialnih in ĉustvenih kompetenc ter razvijanjem empatije lahko
pomembno vplivamo na vedenje otrok in na uĉinkovitost pri sooĉanju s konfliktnimi
situacijami.
Ĉustveno in socialno uĉenje zajema procese samozavedanja, samouravnavanja,
socialnega zavedanja, uspešnega vzpostavljanja odnosov in odgovornega sprejemanja
odloĉitev. Pomembno je samozavedanje ĉustev, obĉutkov, ustrezna ocena lastnih sposobnosti
in spretnosti. Pri vzpostavljanju dobrih odnosov je bistvena tudi zaznava ĉustev drugih,
sposobnost prevzemanja perspektive drugih ter pozitiven odnos do tega. Poleg samozavedanja
je kljuĉno tudi samouravnavanje lastnih ĉustev.
Socialno in ĉustveno uĉenje v šoli vpliva na razvoj socialnih in ĉustvenih kompetenc pri
otroku ter na razvoj pozitivnega šolskega vzdušja. (Kozina in drugi 2017)
Uĉinki socialnega in ĉustvenega uĉenja se torej kaţejo na individualnem in skupinskem
nivoju. Pozitivno vplivajo na razumevanje sebe in drugih. Poslediĉno vplivajo na vkljuĉenost
uĉencev v skupino, sprejetost in dobro poĉutje. Tak pristop uĉenca pripravlja na uĉinkovito
interakcijo z drugimi, vpliva na uĉinkovito reševanje konfliktov in otroka pripravljajo na
ţivljenje. Predstavlja preventivo na podroĉju nasilja, išĉe rešitve, ko konflikt zaĉne prerašĉati
v nasilje in omili agresivna vedenja med vrstniki.
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4

Primer reševanja konflikta

Uĉenca oz. uĉence, ki so se zapletli v konfliktno situacijo, je potrebno usmerjati in jim
svetovati. Pri nudenju podpore in pomoĉi se svetovalna delavka opira na humanistiĉni pristop,
na osebo usmerjeno svetovanje.
Pri tem upošteva tri kljuĉne pogoje: kongruentnost oz. pristnost (svetovalec ne sme
uveljavljati vloge nadrejenosti), brezpogojno pozitivno sprejemanje (svetovanca spoštuje
takšnega kot je, ga sprejema ne glede na njegovo vedenje oz. stališĉa), empatiĉno
razumevanje (svetovalec poskuša razumeti, kako se poĉuti svetovanec). (Peĉjak, 2012)
Svetovalna delavka poskuša o konfliktni situaciji najprej pridobiti ĉim veĉ informacij.
Pogovori se z uĉitelji, razrednikom, starši in drugimi, ki so kakorkoli povezani s konfliktom
oz. poznajo okolišĉine konfliktne situacije.
Uĉence, ki so vpleteni v konflikt, povabi na pogovor, ki ga prilagodi glede na starost in
zrelost uĉencev.
Najprej jim omogoĉi ĉas za razmislek o konfliktnem dogodku. S pomoĉjo vprašanj vodi
uĉenĉevo razmišljanje. Uĉenec opiše dogodek, zapiše svoja mnenja, okolišĉine, svoja ĉustva,
razmišlja o svojem odzivu in vedenju.
Pisno odgovori na naslednja vprašanja:







Opiši dogodek. Kakšni so po tvojem mnenju razlogi, da je prišlo do tega dogodka?
Kaj te je vznemirilo, razjezilo ali uţalostilo?
Kdo je bil ob tem dogodku prizadet, uţaljen, oškodovan?
Kako se poĉutiš po dogodku?
Ali si s svojim vedenjem ravnal prav ali ne in zakaj?
Ĉe meniš, da nisi ravnal prav, kako bi lahko popravil nastalo situacijo?

Svetovalni pogovor pedagoginja opravi z uĉenci, ki so vpleteni v konfliktno situacijo
najprej individualno, kjer poskuša uvideti bistvo problema, razloge za konflikt, intenzivnost
konfliktne situacije, vpletenost uĉencev in morebitno prisotnost agresivnih oz. nasilnih
vedenj. Nato sooĉi uĉenca/uĉence, ki drug drugemu sporoĉijo (povedo ali preberejo) svoja
mnenja, razmišljanja in obĉutja. Sooĉenje se izvede le, ĉe se vsi vpleteni s tem strinjajo. Pri
tem velja naĉelo, da drug drugega ne prekinjajo, ne komentirajo, ne sodijo posameznikovega
ravnanja. Vsi vpleteni se trudijo vţiveti v razmišljanje govorca, njegovo videnje dogodka in
njegovo ĉustvovanje. Sledi vrednotenje situacije, kjer vsak uĉenec razmišlja, ali je ravnal prav
ali ne in kako bi lahko popravil situacijo oz. izboljšal odnos z osebo, ki je v konfliktu. V
zadnjem delu svetovanja so pogosto prisotni tudi elementi restitucije oz. povrnitve škode na
socialnem in ĉustvenem nivoju.

5

Evalvacija in zaključki

Konfliktna situacija je lahko priloţnost za socialno in ĉustveno uĉenje ter razvijanje
empatije pri uĉencih. Pedagoginja v svetovalnem odnosu ustvarja klimo sprejemanja, ki
izpostavlja pozitivne lastnosti konflikta. V samem zaĉetku svetovanja je poudarek na
zavedanju lastnih ĉustev. V drugi fazi poskuša pri uĉencu vzpostaviti uvid situacije iz drugega
zornega kota, perspektive drugega uĉenca. V sklepnem delu se svetovalna delavka usmerja v
iskanje rešitev konfliktnega odnosa, spodbuja aktivnosti vpletenih z namenom izboljšanja
odnosov.
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Pedagoginja usmerja uĉenĉevo razmišljanje s pomoĉjo vprašalnika ali vodenega
intervjuja. Ugotavlja, da veĉina uĉencev ţeli na vprašanja odgovoriti najprej pisno. Na tak
naĉin laţje zberejo misli in jih ubesedijo, laţje preberejo odgovore vrstniku in na tak naĉin
vzpostavijo komunikacijo z njim. Prebrane odgovore nato spontano dopolnjujejo in razvijajo
sprošĉen dialog. Sledi izmenjava mnenj in iskanje moţnih rešitev. Na koncu svetovalna
delavka in uĉenci izpostavijo splošna spoznanja in novo nauĉene strategije reševanja
konfliktov. S pomoĉjo pridobljenih znanj z uĉenci ne rešujemo samo trenutnega konflikta,
ampak pripravljamo otroke na uĉinkovito reševanje razliĉnih konfliktnih situacij v druţbi.
Pripravljamo jih na ţivljenje.

6
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Spregovorimo o medvrstniškem nasilju
Peer violence
Renata Štritof, mag. prof. inkl. ped., OŠ Janka Glazerja Ruše

Povzetek
Ob pojavu medvrstniškega nasilja v šolah je pomembno, da k razreševanju pristopimo
takoj in celostno. Vsaka šola oblikuje svojo strategijo prepreĉevanja nasilja. Preko razliĉnih
usmerjenih in ciljanih dejavnosti šola razvija spoštljive, strpne medsebojne odnose in tako
omogoĉa varno in spodbudno uĉno okolje, kar pripomore k zmanjšanju medvrstniškega
nasilja. V prispevku bomo podali primer dobre prakse prepreĉevanja medvrstniškega nasilja
na nivoju razreda in na nivoju šole.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, vloga šole, dejavnosti za prepreĉevanje
Abstract
When peer violence occurs in schools, it is important to address it promptly and
completely. Each school develops its own strategy for preventing violence. Through a variety
of directed and targeted activities, the school develops respectful and tolerant relationships
and therefore enables a safe and simulative learning environment, which aids in reducing peer
violence. The article presents an example of good practice in preventing peer violence in class
and in school.
Key words: peer violence, school‟s role, preventive action
Lektorica: Aleksandra Roţiĉ, prof. slov.

1

Medvrstniško nasilje v šoli

Medvrstniško nasilje je prisotno v slovenskih šolah, odnos do njega pa se od šole do šole
razlikuje. Nekatera vodstva in strokovni delavci tovrstne teţave v samem zaĉetku spregledajo
ali se nanje ne odzovejo pravoĉasno. Druge šole pojav zaznajo, vendar ga podcenjujejo ali
minimalizirajo. Medvrstniško nasilje je prikrit pojav, saj o njem ne spregovorijo niti ţrtve niti
nasilneţi. V šolah, kjer poudarjajo dobre medsebojne odnose in se jih trudijo vzpostavljati
preko razliĉnih dejavnosti, prej zaznajo agresivno vedenje med uĉenci.
Peĉjakova (2014) medvrstniško nasilje opredeli kot tisto agresivno vedenje, ki je
namerno in vkljuĉuje neravnovesje moĉi. Najveĉkrat je ponavljajoĉe, traja dlje ĉasa in se
izraţa skozi razliĉne pojavne oblike, kot psihiĉno, fiziĉno, spolno, materialno ali spletno
nasilje.
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2

Vloga šole pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja

Sprenevedanje, da na šoli ne obstaja medvrstniško nasilje, pomeni izmikanje
odgovornosti pri strokovnih delavcih za reševanje problemov. Da bo šola uĉencem
predstavljala varno in spodbudno uĉno okolje, moramo pravoĉasno in pravilno ukrepati, s
celovitim pristopom, ki prepreĉuje razliĉne oblike nasilja (Habbe, 2000). Zavedanje, da
medvrstniško nasilje v šoli obstaja, je prvi korak k razreševanju te problematike. Pomembno
je, da šola jasno oblikuje svojo strategijo prepreĉevanja nasilja (Aniĉić idr., 2002). Tudi v
vzgojnem naĉrtu OŠ Janka Glazerja Ruše (2016) je poudarek na izboljšanju medsebojnih
odnosov vseh, ki sodelujejo v vzgojno-izobraţevalnem procesu. Z vso odgovornostjo in
obĉutljivostjo za to podroĉje vsako leto namenimo veliko ĉasa in aktivnosti za proaktivno
delovanje s ciljem zmanjševanja vseh vrst nasilja.
Ob takojšnji zaznavi medvrstniškega nasilja uĉenca v zadnji triadi smo naĉrtovali razliĉne
dejavnosti, s katerimi smo ţeleli prepreĉiti nadaljnje nasilje in vzpostaviti varno okolje za
uĉence. Uĉenec je izvajal verbalno nasilje do vrstnikov; najveĉkrat je ţalil, zmerjal in se
posmehoval uĉencu iz ranljive druţbene skupine. Spremembe v vedenju ţrtve je opazila
uĉiteljica za dodatno strokovno pomoĉ, ki je z uĉencem ţe vzpostavila pristni osebni odnos.
Ko ji je zaupal izkušnjo z nasiljem, je procesno intervenirala (Lešnik Mugnaioni idr., 2016).
Osvešĉenost, obĉutljivost in zavzetost za prepreĉevanje nasilja je pomembno vodilo šolskih
strokovnih delavcev (Aniĉić, 2002). Šolska svetovalna sluţba je skupaj z razrednikom in
ravnateljem pripravila naĉrt dejavnosti. Del ukrepov so predstavljali program dela z uĉencem,
ki je izvajal nasilje, nadalje delo z uĉencem, ki je nasilje doţivljal in delo s starši. Drugi del
ukrepov pa je bil usmerjen k razvijanju varovalnih dejavnosti na nivoju šole in nivoju razreda,
v katerega sta bila vkljuĉena oba uĉenca.

3

Dejavnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja na nivoju šole

V okviru šolske skupnosti uĉencev smo organizirali okroglo mizo z naslovom
Spregovorimo o medvrstniškem nasilju. Na sreĉanje so bili povabljeni uĉenci druge in tretje
triade, in sicer poleg predstavnikov razredov še eden do dva uĉenca, ki ju je izbral
predstavnik, delno z usmeritvijo. Okrogle mize se je udeleţil tudi uĉenec, ki je izvajal nasilje.
Koncept izvedbe okrogle mize smo dobro naĉrtovali. Uĉenci so aktivno sodelovali,
razpravljali in podajali predloge, nakazali rešitve. Cilj organizirane okrogle mize je bil, da
uĉenci predstavijo svoje videnje problema medvrstniškega nasilja in da o njem spregovorijo.
Za uvodno motivacijo so izpolnili vprašalnik, s katerim so se samoocenili, kako pogosto
uporabijo razliĉna manj ali bolj nasilna vedenja. Obravnavali smo tudi dva primera
medvrstniškega nasilja, kjer so uĉenci oblikovali nasilen in nenasilen odziv. Veĉina uĉencev
na šoli nastopa v vlogi opazovalcev, ki imajo zelo pomembno vlogo pri prepreĉevanju
medvrstniškega nasilja. Osredotoĉili smo se na to skupino uĉencev, na njihove odzive,
ravnanje ob nasilju. Pomembna je ugotovitev uĉencev, da je za nasilje vedno odgovoren tisti,
ki ga povzroĉa in da je treba o vsakem nasilju spregovoriti, bodisi kot ţrtev bodisi kot
opazovalec.
V zakljuĉku okrogle mize so uĉenci podali predloge za prepreĉevanje medvrstniškega
nasilja. Vsak razred na razredni uri izdela plakat kot zaobljubo nenasilju in oblikuje svoj
slogan proti nasilju. Nekateri uĉenci (ki so ţe bili v obravnavi zaradi nasilja) so menili, da
pomagajo razliĉne vaje za sprošĉanje, ki so jih opravljali pri strokovnih delavcih šole. Podan
je bil tudi predlog, da bi nabavili »Spominske knjige« (Klemenĉiĉ idr., 2016, str. 38), v katero
bi vsak uĉenec nekaj napisal, narisal in poudaril svojo pripadnost razredu.
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Uĉenci so na naslednjih razrednih urah ustvarjali plakate na tematiko medvrstniškega
nasilja in oblikovali slogane. Pri tej aktivnosti so uĉenci krepili sodelovanje, si pomagali, bili
strpni drug do drugega, se podpirali, spodbujali, usklajevali … Ustvarjeni izdelki so bili
razstavljeni v avli šole na ogled vsem uĉencem, uĉiteljem in staršem.

4

Dejavnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja na nivoju razreda

V okviru razredne ure smo naĉrtovali urjenje spretnosti socialnih vešĉin medsebojnega
sodelovanja in prevzemanja odgovornosti za obnašanje. Namen dejavnosti je ozavestiti naĉin
reagiranja in obnašanja do tistih, ki so nam podobni in do drugaĉnih ter razumeti, da je
odgovornost za lastno obnašanje vedno osebna. Izbrali smo dejavnosti Plemena in Kdo je
odgovoren za obnašanje (Bizjak, 2007, str. 11). Vseskozi smo uĉence natanĉno opazovali, na
osnovi opazovanega smo vodili razgovor. Skupaj z uĉenci smo oblikovali pravila, vsem
omogoĉili sodelovanje in na koncu izpeljali evalvacijo, ki je v uĉencih sproţila kritiĉno
razmišljanje.
Pri drugi dejavnosti smo se osredotoĉili na krepitev razredne skupnosti. Predlagali smo,
da uĉenci izpeljejo dobrodelno akcijo zbiranja hrane in priboljškov za ţivali. Dobrodelne
akcije predstavljajo sistematiĉno strategijo za vkljuĉevanje posameznikov v skupnost ter so
priloţnost za socialno in ĉustveno opismenjevanje. Od same ideje do zakljuĉnega vrednotenja
in povratne informacije potekajo pri uĉencih medsebojne interakcije in uĉenje socialnih
spretnosti. V to obliko sodelovanja se pogosto vkljuĉijo tudi uĉenci, ki velikokrat ostajajo v
ozadju. Uĉenci, ki izstopajo po svojem vedenju, pa se morajo za doseganje skupnih ciljev
znati prilagajati in sodelovati. Uĉenci so na razrednih urah oblikovali dogovore o delu in
medsebojnih odnosih glede na svoje posebnosti, naĉrtovali vse aktivnosti in si razdelili
naloge. S sodelovalnim delom so uĉenci pri sebi ter drugih spoznavali šibka in moĉna
podroĉja ter v procesu samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja pomagali drug drugemu
reševati teţave, na katere so naleteli. Za uspešno izpeljano akcijo jim je vodstvo šole
omogoĉilo obisk azila za ţivali ter osebno predajo zbranih predmetov. Prav tako so bili uĉenci
ponosni ob medijski objavi o uspešnosti akcije.

5

Šola kot varno in spodbudno okolje

Šola mora jasno zagovarjati stališĉe nenasilne kulture (Aniĉić idr., 2002). Poleg razliĉnih
znanj in spretnosti, ki jih uĉenci pridobivajo v šoli, je pomembno tudi pridobivanje socialnih
vešĉin. Habbe (2000) meni, da problematiko nasilja v šolah razrešujemo s spremembo naĉina
ţivljenja in vrednot. Z izvajanjem razliĉnih dejavnosti, kjer uĉenci nadgrajujejo znanje o
vrednotah in razvijajo socialne vešĉine, šola postaja varno in spodbudno uĉno okolje. V
storilnostno naravnani šoli, s tekmovalnim okoljem in z usmeritvijo v intelektualne doseţke
uĉencev, je socialno-ĉustvena komponenta vzgoje in izobraţevanja velikokrat spregledana.
Vkljuĉujoĉa šola, ki poudarja sodelovalno uĉno okolje in socialno-ĉustveno opismenjevanje,
nastopa kot varovalni dejavnik za uĉence.

6
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S pogovorom in sproščanjem do dobrih medsebojnih odnosov
Through conversation and relaxation to good mutual relations
Andrejka Kurbus, prof. glasbe, OŠ in vrtec Apaĉe

Povzetek
V vrtcih starši velikokrat toţijo o raznih poškodbah otrok, kot so ugrizi, pretepanje,
poškodbe zaradi metanja igraĉ ... Poslediĉno nekateri otroci noĉejo hoditi v vrtec, se ponoĉi
zbujajo, se agresivno obnašajo in so razdraţljivi. Sama sem 3 leta delala v vrtcu in vlagala
veliko truda v medsebojne odnose. Poudarek sem dala na prijateljstvu in medsebojni pomoĉi,
predvsem pa sem se drţala reka: »Ne poĉni prijatelju tega, kar ne ţeliš, da kdo poĉne tebi«.
Otrokom je zelo pomagala vodena vizualizacija, ki sem jo vsakodnevno izvajala, saj so se
umirili in bili strpnejši drug do drugega.
Kljuĉne besede: odnosi, klima, nasilje, vodena vizualizacija.
Abstract
The parents in kindergartens often complain about different injuries, such as bites,
beatings, injuries caused by throwing toys, etc. Consequentely some children do not want to
go to kindergarten, wake up at night, act agressively and are irritated. I worked in a
kindergarten for three years and had put a lot of effort into mutual relations. I put emphasis on
friendship and mutual help, and stuck to the saying "do not do to others what you would not
want done to yourself". The daily guided visualisation was a great help for the children, as
they could relax and started to be more tolerant to one another.
Key words: relations, climate, violence, guided visualisation.

1

Uvod

Uĉitelji in vzgojitelji se pri svojem delu vsakodnevno sreĉujemo s situacijami, ki jih
moramo in smo jih tudi dolţni reševati. Naj so to besedni konflikti, norĉevanje, zbadanje in
tudi pretepanje. Ĉe ţelimo vse oblike nasilja kar se da zajeziti, se moramo z otroki veliko
pogovarjati in najti razne tehnike, ki prepreĉujejo konflikte. V svojem delu sem dala velik
poudarek na sprošĉanju in pogovoru. Videla sem, da otrokom to zelo pomaga, saj so se
umirili in bili strpnejši drug do drugega. S takšnim naĉinom dela je tudi klima v skupini
postala pozitivna in otroci niso imeli teţav s prihodi v vrtec.

2

Medsebojni odnosi

Ko sem delala v vrtcu, sem veliko pozornosti namenila dobrim medsebojnim odnosom. K
dobrim odnosom je pripomoglo tudi to, da sem otroke spoznala ţe v jasliĉni skupini in sem
bila z njimi do njihovega ĉetrtega leta. Tako sem lahko ţe v jasliĉni skupini gradila na dobrih
medsebojnih odnosih, in sicer preko igre in glasbe. Otroci so zelo radi slišali kitaro in moje
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petje, ki jih je zelo pomirjalo. Ker so bili pomirjeni, smo imeli boljše odnose in igra je bila
prijetnejša.
Igre otroke sprošĉajo, saj lahko ob tem izraţajo svoja ĉustva in stališĉa, vedo tudi, da
bodo sprejeti in razumljeni, razvijajo medsebojne odnose, sposobnosti komunikacije in
samozavest. Otroci v socialnih igrah zelo uţivajo in se uĉijo uţivati v samostojnosti. Socialne
igre spodbujajo otrokov razvoj in dvigajo kakovost medosebnih odnosov v predšolskem
obdobju (Levec, 2000).

3

Medvrstniško nasilje v predšolskem obdobju

Temeljna otrokova pravica je ţivljenje brez nasilja in vsako nasilje nad otrokom je
kršenje ĉlovekovih pravic otroka. Medvrstniško nasilje je pojav v odnosih med vrstniki in je
pogosto povezan z dogajanji v skupinah vrstnikov. Znaki pri otroku, ki je ţrtev nasilja, so
slabo spanje, noĉne more, enureza, regresivne oblike vedenja, ţivĉnost, pozabljivost,
raztresenost, nervozni tiki, razdraţljivost, utrujenost, jok, kriĉanje, pomanjkanje apetita, na
otroku opazimo modrice ali druge znake fiziĉnih poškodb, otroka je strah pred fiziĉnimi stiki
z drugimi otroki (Kristanĉiĉ, 2002).
Sama sem se veĉkrat sreĉala s kakšnim fiziĉnim nasiljem med otroki. Zgodilo se je, da je
kdo komu kaj vrgel, ga ugriznil, udaril, potisnil ... Ampak sem venomer odloĉno pristopila k
otroku, se pogovorila z njim na njegovi višini oĉi in mu dala vedeti, da ni prav, kaj je storil.
Vendar sem opazila, da v moji skupini ni prišlo velikokrat do nasilja, saj jih je glasba
venomer pomirjala, kasneje pa je k umiritvi in sprostitvi zelo pripomogla vodena
vizualizacija.

4

Pozitivna klima

Za pozitivno klimo sem skrbela tako, da sem se veliko pogovarjala z otroki in slišala
njihove ţelje in predloge. Videla sem, da spodbudno ozraĉje zelo dobro vpliva tudi na odnose.
Zato sem si vedno vzela dovolj ĉasa za pogovor in razlago. Venomer sem se posluţevala
tehnike pogovora z otrokom v višini otrokovih oĉi.
Vloga vzgojiteljice je, da se pogovarja z otroki in pomaga reševati konfikte. Otroci lahko
v takem okolju izraţajo svoje ţelje, interese, mnenja in predloge in dobra vzgojiteljica jih
sliši, upošteva ter vkljuĉuje v soodloĉanje. Vzgojiteljica mora biti pri svojem delu dosledna in
ohranjati spodbudno ozraĉje. Tako bodo otroci in odrasli dobivali izkušnje ob vzpostavljanju
pozitivnih medsebojnih odnosov (Hohmann in Weikart, 2005).

5

Vodena vizualizacija

Danes se otroci velikokrat sooĉajo z raznimi stresnimi situacijami. Izpostavljeni so
hitrejšemu tempu ţivljenja, veliko ĉasa preţivijo pred telefoni, tablicami in televizijo. Vsak
dan sprejemajo veliko draţljajev, in tako kot se mi ne moremo umiriti, se tudi otroci ne znajo.
Velikokrat starši ţelijo vse veĉ od otrok, saj si ţelijo veliko dobrih rezultatov in uspehov.
Vpisujejo jih na razne teĉaje samo zato, da bodo imeli dobre pogoje za prihodnost in bodoĉo
sluţbo, pa ĉe si to otroci ţelijo ali pa ne.
Witkin pravi, da pri otrocih lahko stres opazimo tako, da so pogosto prehlajeni, imajo
napete mišice v vratu in na glavi, suha usta in potne dlani, imajo teţave pri zbujanju, so
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poţrešni ali izgubijo tek. Veliko otrok se na stres odzove tudi s telesnimi tiki, s trzanjem ali
koţnimi izpišĉaji, ima napad besa in se neprimerno obnaša, je slabe volje in razdraţljiv, se
zapira vase, se pretepa, noĉe v vrtec, je raztresen, vpije in se pretirano joĉe, sanjari podnevi in
je nemiren.
Otrokom pri sprošĉanju zelo pomaga vodena vizualizacija. Ta tehnika zavzema danes
pomembno mesto v napredni psihoterapiji, kajti z njo doseţemo prehod v stanje globokega
psihofiziĉnega miru ter duhovne in telesne sprostitve. Z vizualizacijo doseţemo, da je naše
telo popolnoma sprošĉeno, zmanjša se napetost v mišicah, srĉni utrip se upoĉasni, dihanje je
bolj poglobljeno in poĉasno, poĉutimo se zelo udobno in prijetno, obenem pa nam
vizualizacija pripomore k boljšemu zdravju. Pred vizualizacijo se moramo najprej sprostiti.
Nato se udobno namestimo, najboljše je, ĉe se odloĉimo za leţeĉi poloţaj. V skupini smo se
vedno vlegli na tla oziroma na preprogo, si zatemnili igralnico in ob vodeni vizualizaciji
poslušali umirjeno sprošĉujoĉo glasbo. Najprej smo se umirili in sprostili, zaprli oĉi, nato pa
sem zaĉela brati zgodbo. Veĉino sem posegala po literaturi Gordane Schmidt, saj ima
primerne zgodbe za predšolske otroke. Vodeno vizualizacijo smo izvajali po zajtrku in
jutranjem pogovoru. Otroci so potrebovali kar nekaj ĉasa, da so se navadili na vodeno
vizualizacijo. Na zaĉetku so bili nemirni, dvigovali so roke, noge, gledali svoje prijatelje ...
Ĉez ĉas pa so vodeno vizualizacijo sprejeli za nekaj ĉisto samoumevnega, del dnevnega
rituala. Za vodeno vizualizacijo sta potrebna ĉas in potrpeţljivost.

6

Zaključek

Noben otrok ni enak drugemu in vsak je inviduum zase. Zato je prav vsak pomemben del
druţbe. Kako se bo otrok razvijal, pa ni odvisno le od staršev, ampak je velik del tudi na nas
vzgojiteljih in uĉiteljih. Od nas je odvisno, kako se bodo otroci v vrtcu ali v šoli poĉutili.
Metoda, ki sem jo ubrala jaz, je bila zelo uspešna. Vodena vizualizacija na otroke zelo dobro
vpliva. So umirjeni, sprošĉeni in vedno pripravljeni poslušati. Rezultati niso vidni iz danes na
jutri, ampak se rezultat pokaţe ĉez ĉas. Ko sem vpeljala vodeno vizualizacijo v vsakodnevno
rutino, so otroci postali mirnejši in prijaznejši drug do drugega. V vrtec so vstopali pogumno
in brez joka. Tako kot staršem, je tudi meni zelo pomembno, da se otrok dobro poĉuti in rad
zahaja v vrtec. Prav je, da išĉemo poti, da smo zadovoljni vsi.

7
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Prepletanje oblik nasilja v razredu
Verflochtenheit der Formen von Gewalt in der Klasse
Bojana Kronvogel, prof. matematike in nemšĉine, Osnovna šola Sv. Jurij ob Šĉavnici

Povzetek
Nasilje med uĉenci v razredu se prepleta v razliĉnih oblikah in traja veĉinoma dalj ĉasa.
Prepoznamo ga velikokrat, kadar ţrtev ne prenese veĉ pritiska in sama postane nasilneţ ali ko
je ţrtev ţe tako predana svoji usodi, da nasilneţi dobijo še veĉjo moĉ nad njo ter povzroĉijo
vidne oblike nasilja. Vsako nasilje med uĉenci skriva v ozadju zgodbo ţrtve in zgodbo
nasilneţa, ki ju je treba obe spoznati. Kljuĉnega pomena pri reševanju nasilnih odnosov med
uĉenci je povezanost uĉitelja in staršev.
Kljuĉne besede: oblike nasilja, razred, ţrtev, nasilneţ.
Zusammenfassung
Gewalt unter Schülern im Klassenzimmer ist in vielerlei Hinsicht miteinander verflochten
und dauert meist längere Zeit. Sie wird oft erkannt, wenn das Opfer den Druck nicht mehr
toleriert und selbst zum Gewalttäter wird, oder wenn das Opfer sich bereits so sehr ihrem
Schicksal verschrieben hat, dass die Gewalttäter noch mehr Macht über sie erlangen und
sichtbare Formen von Gewalt ausüben. All die Gewalt unter den Schülern verbirgt im
Hintergrund eine Geschichte des Opfers, eine Geschichte des Gewalttäters, die wir beide
kennenlernen müssen. Entscheidend für die Bewältigung gewalttätiger Schülerbeziehungen ist
die Verbindung zwischen Lehrer und Eltern.
Lektor: Urška Škvorc, prof. slov.

1

Oblike nasilja v šoli

Osnovnošolski otroci so izpostavljeni razliĉnim vrstam nasilja. Najprej se znajdejo pod
vplivom konstruktivne oblike institucionalnega nasilja, ki omogoĉa socializacijo,
reprodukcijo druţbe in funkcioniranje druţbenih institucij (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj,
Brejc, 2009). Uĉenci se po vzgojnih vzorcih, usmeritvah in omejitvah uĉijo sobivanja v
razredni skupnosti, ki je popolnoma drugaĉna od druţinske. V tej skupnosti gredo skozi
stopnje vkljuĉevanja, vplivanja in navezanosti (Gril, 2018). Takrat prihaja med uĉenci do
sporov in nasilja. To so verbalno, fiziĉno, ĉustveno, spletno, ekonomsko, socialno in spolno
nasilje, ki jih bom v ĉlanku predstavila s primeri.

2

Razredna skupnost in njeno delovanje

Razred kot skupnost enako starih, a znaĉajsko razliĉnih otrok, deluje kot celota devet let.
Med tednom nekateri veĉ ĉasa dnevno preţivijo s sošolci kot s starši. Zato poleg druţinskega
okolja na njihov razvoj osebnosti in vedenja vpliva tudi razred kot skupnost. V tej skupnosti
se od stopnje vkljuĉevanja, ki zajema samopredstavitve, izraţanje lastnih priĉakovanj, gradnje
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zaupanja, naklonjenosti in pripadnosti, poĉasi ustvarijo odnosi med uĉenci do stopnje
vplivanja, v kateri se kaţejo njihove individualnosti v naĉrtovanjih, odloĉanjih, vodenjih in
delitvah, kar privede do poveĉanja konfliktov, še preden odnosi doseţejo stopnjo navezanosti,
ki jo zaznamujejo vzajemno zaupanje, naklonjenost, skrb, sprejemanje ĉustev, idej in mnenj
drugih (Gril, 2018). Ĉe se ti njihovi konflikti rešujejo s katero koli vrsto nasilja, je treba
vkljuĉiti naĉrtno reševanje s pogovori, debatami in mediacijami.

3

Verbalno nasilje preraste v psihično in fizično

Sošolka je sošolca dvakrat zabodla s šestilom v roko. Najprej sem se posebej pogovorila z
ţrtvijo in storilcem nasilja. Nato sem se pogovorila s priĉami dogodka. Sledili so telefonski
pogovori s starši ter dogovori za pogovorno uro. Medtem so potekali ponovni razgovori z
ţrtvijo, povzroĉiteljem nasilja in dodatno razkritim povzroĉiteljem nasilja. Razkrila se je
popolnoma drugaĉna zgodba, kot je bila videti na prvi pogled. Deklica je fiziĉno napadla
sošolca zaradi veĉletnega verbalnega in psihiĉnega nasilja. Njena mama je sicer to opazila,
vendar se je deklica zapirala vase in ni ţelela o tem govoriti. Deklica je bila tipiĉna ţrtev, saj
je bila izpostavljena veĉletnemu verbalnemu in psihiĉnemu nasilju, ni se branila, ni poiskala
pomoĉi, prepriĉana je bila, da zasluţi takšno zaniĉevanje. Na koncu je ţrtev postala nasilneţ
(Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009). Fanta, ki sta povzroĉila nasilje, nista bila
tipiĉna nasilneţa, nista bila nasilna v odnosu do odraslih, nista bila impulzivna, dobro sta se
podrejala šolskim pravilom, imela sta dobro samopodobo, nista bila vpletena v pretepe, bila
sta priljubljena med sošolci in imela sta dobre ocene (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc,
2009). Ĉeprav nista bila ţrtvi nasilja v lastnih druţinah, sta ţivela eden v druţini v postopku
loĉitve, drugi pa v druţini z alkoholikom. Starši vseh treh uĉencev so sodelovali z uĉiteljico
od odkrivanja resnice dogodka do vzgojnih ukrepov in spremljanja obnašanja otrok še veĉ
mesecev po dogodku.

4

Spletno nasilje razkrije spolno, verbalno in psihično nasilje

Deset uĉenk hkrati je nekega dne objavljalo ţaljive vsebine o neki uĉenki. O dogodku me
je še isto popoldne obvestila mama ţrtve nasilja. Naslednji šolski dan smo z uĉenkami eno
šolsko uro gledale film o vrstniškem nasilju, naslednjo uro pa sem govorila o naĉinih
vrstniškega nasilja, ţrtvah, posledicah. Za nalogo so morale zapisati vĉerajšnje dogodke ter jih
dati podpisati staršem. Vse uĉenke so naslednji dan prinesle zapisan dogodek s podpisom
staršev. Nekateri starši so ţe sami predlagali, da njihova hĉerka zasluţi vzgojni ukrep. Samo
ena od uĉenk je imela zapis staršev, da je vzgojni opomin prehuda in neustrezna kazen za
njihovo hĉerko. Vendar so se po skupnem sestanku vseh staršev udeleţenih uĉenk v nasilnem
dejanju tudi ti starši strinjali z vzgojnim ukrepom. Ĉe smo uĉitelji in starši enakega mnenja,
smo uĉinkovitejši pri nadaljnji vzgoji uĉencev oz. otrok. Uĉenke so imele v naslednjih dneh z
menoj individualne pogovore in en skupen. Ti so razkrili ozadje dogodka, kar ga sicer ne
opraviĉuje. Deklica, ki je bila ţrtev nasilja, je sošolcem poslala svojo golo fotografijo ter na
dnevu dejavnosti z dotiki in obnašanjem sproţila nelagodje pri sošolcih in sošolkah. Sledili so
pogovori z omenjeno uĉenko, njenimi starši in svetovalno delavko. V omenjenem primeru
ţrtev nasilja ni bila tipiĉna ţrtev, saj je sama povzroĉila spolno nasilje, ĉeprav tega ni
priznala. Ob napadu nanjo se je branila in poiskala pomoĉ (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj,
Brejc, 2009). Deklice, ki so povzroĉile vrstniško nasilje v obliki spletnega, verbalnega in
psihiĉnega nasilja, niso bile tipiĉne nasilne osebe, niso bile nasilne v odnosih do odraslih, niso
bile impulzivne, dobro so se podrejale šolskim pravilom, imele so dobro samopodobo, bile so
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priljubljene med sošolkami in sošolci, imele so dobre ocene in rade so pomagale drugim
(Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009).

5

Ekonomsko nasilje razkrije socialno in čustveno nasilje

Uĉenec je na hodniku našel leţati uniĉeno peresnico in pisala. Vse uĉence sem
posamezno klicala na pogovore, vendar nihĉe ni priznal. Prejšnjo šolsko uro so se štirje deĉki
prepirali. Poklicala sem starše vseh štirih fantov in jim zaupala dogodek ter jih prosila, naj se
z njimi pogovorijo, da ugotovimo resnico. Starši so vestno opravili svojo nalogo, saj so vsi
fantje naslednji dan povedali enako zgodbo, v kateri smo imeli eno ţrtev in tri nasilneţe.
Ţrtev je priznala, da so ga ti trije fantje velikokrat zmerjali, zaniĉevalno govorili o njegovi
druţini, o oĉetu alkoholiku. To ga je ţalostilo, postal je jezen ter se mašĉeval besedno in
fiziĉno. Tako je med poukom vrgel sošolcu peresnico na tla ter jo brcnil. Fant je bil hkrati
ţrtev in nasilneţ, saj je bil nasilen v odnosu do odraslih, impulziven, slabo se je podrejal
šolskim pravilom, se vpletal v pretepe, ni bil priljubljen med sošolci in ni imel dobrih ocen.
Trije fantje nasilneţi so bili tipiĉni nasilneţi, saj so bili impulzivni, imeli so moĉno potrebo po
obvladovanju drugih, slabo so se podrejali šolskim pravilom, se vpletali v pretepe (Lešnik
Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc, 2009). Fantje so dobili vzgojne ukrepe, s starši pa smo se
dogovorili o veĉkratnih pogovorih o obnašanju njihovih sinov, predvsem v odnosu s tem
fantom, ĉesar so se nekateri drţali bolj kot drugi.

6

Podrobno proučevanje ozadja nasilja

Med leti razredništva sem doţivela veĉ primerov nasilnih dejanj med uĉenci, ki so se
izkazala zmeraj kot dolgotrajna prepletanja veĉ oblik nasilja. Predvsem, kadar je šlo za tipiĉno
ţrtev, ki je toliko ĉasa prenašala nasilje, da je ţe verjela v svojo slabo usodo ali postala
nasilneţ. Nasilneţi niso imeli zmeraj tipiĉne podobe nasilneţa, zato jih je bilo teţko
prepoznavati, prav tako kot ţrtve. Pozorni moramo biti na fiziĉne obraĉune med uĉenci, saj se
za njimi velikokrat skrivajo daljše, zapletene zgodbe. Kljuĉnega pomena pri razreševanju
nasilja med uĉenci je sodelovanje s starši ter dolgoroĉni naĉrti spremljanja obnašanja,
pogovorov in samovrednotenja uĉencev. Zaradi koliĉinske omejitve v ĉlanku bi predlagala v
nadaljnje razmišljanje institucionalno nasilje in nasilje uĉenca nad samim seboj.

7
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Deset ukrepov za zaustavitev nasilja v šolah
Ten measures to prevent school violence
Marjetka Mrakiĉ, prof. matematike in fizike
Osnovna šola Bovec

Povzetek
Od nekdaj je prenos znanja le del naloge šole, saj igra pomembno vlogo tudi pri
ĉustvenem in kognitivnem razvoju otrok ter njihovem dobrem poĉutju. Ĉeprav nekateri
uĉenci ţal doţivljajo nasilje v šoli ali doma, jim šola lahko ponudi alternativne naĉine
nenasilnega vedenja ter s spodbujanjem empatije in doloĉenih spretnosti poskrbi za ĉustveno,
fiziĉno in duševno zdravje otrok. Le uĉenec, ki uţiva podporo, lahko razvija svoje
sposobnosti, gradi prijateljske vezi in samozavest, se spoprijema s stresom in veĉ prispeva
svoji skupnosti. V ĉlanku je predlaganih deset podroĉij delovanja. Vsako je podprto s
konkretnimi primeri, ki jih lahko prilagodimo svojemu okolju.
Kljuĉne besede: nasilje, celostni pristop, uĉenci, dejavnosti
Abstract
Knowledge transfer is only one of many school's tasks and it plays an important role in
the emotional and cognitive development of students and their well-being. Although some of
them are unfortunately exposed to violence at school or at home, the school can offer them
alternative ways of nonviolent behavior. By encouraging empathy and certain skills, a school
can provide them with emotional, physical and mental health support. Only if a student is
getting the support he needs, can he develop his skills, build friendships and self-esteem, cope
with stress and contribute more to the community. The article proposes ten areas of activity
and each area is supported by specific examples that can be adapted to our environment.
Keywords: violence, holistic approach, students, activities
Lektor: Irena Potoĉnik Razingar

1

Vrstniško nasilje

Vrstniško nasilje je pogosto definirano kot namerno, ponavljajoĉe se trpinĉenje, pri ĉemer
je osnovna znaĉilnost nesorazmerje moĉi. Lahko je fiziĉno, verbalno ali psihiĉno. Ruši
medsebojne odnose in frustrira. Povezano je z depresijo in slabšo uĉno uspešnostjo. Otroci, ki
so tarĉa, pogosto izvirajo iz razliĉnih kultur, imajo fiziĉne omejitve ali doloĉeno socialnoekonomsko ozadje. Zaradi strahu oklevajo, da bi prijavljali nasilje. Nasilneţi pogosto
nastopajo agresivno zaradi lastnih frustracij. Uĉitelji imajo pri zaustavitvi nasilja kljuĉno
vlogo, a se s problemom ne morejo spoprijeti sami. Ker so vzroki veĉplastni, so
najuĉinkovitejši tisti ukrepi, pri katerih sodelujejo vsi v skupnosti enotno. Ĉeprav pojav ni
omejen na šolski prostor, obstajajo praktiĉni predlogi, kaj lahko šole storijo.
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2

Deset ukrepov za zaustavitev nasilja v šolah

Nekatera od naštetih dejanj lahko takoj zaĉnete izvajati v uĉilnici, na primer uporaba
konstruktivne discipline in odpravljanje telesnega nasilja. Druga, kot je izvajanje varnostnih
mehanizmov v šoli, pa zahtevajo veĉjo stopnjo vkljuĉenosti šolske skupnosti.
1. Izdelajte akcijski naĉrt, ki vkljuĉuje celotno šolsko in lokalno skupnost. Vsi se morajo
strinjati o trdnem sporoĉilu, da so nasilje in nestrpnost nesprejemljivi. Vkljuĉite
zdravstvene delavce, policiste in druge kljuĉne skupine. Taki naĉrti so bolj uspešni kot
tisti, ki jih je pripravila samo ena skupina strokovnjakov.
Dejavnost: Uĉenci naj se pogovorijo med seboj, s svojim uĉiteljem in svetovalnim
delavcem o nasilju v šoli. Kdo je prizadet in kako. Na koga v šoli in skupnosti se lahko
obrnejo po pomoĉ. Sestavite seznam ljudi in organizacij, ki bi jim lahko pomagali pri
prepreĉevanju nasilja v šoli, in o naĉinih, kako priti do njih.
2. Naj bodo uĉenci vaši partnerji pri prepreĉevanju nasilja. Pouĉite uĉence o njihovih
pravicah in o pravicah drugih. Uporabite zgodbe, razprave in aktualne dogodke, ki vse
uĉence vkljuĉijo v analizo in uporabo svojih znanj. Uporabite otrokom prilagojene
razliĉice Splošne deklaracije o ĉlovekovih pravicah in Konvencije o otrokovih
pravicah. Z vašo pomoĉjo naj napišejo kodeks ravnanja. Opredelite katera dejanja so
nujna, da lahko pouĉujete in se lahko uĉenci uĉijo v mirnem okolju.
Dejavnost: Z uĉenci se pogovorite, katere pravice se kršijo pri nasilnih dejanjih.
Predlagajte naĉine za poveĉanje ozavešĉenosti o ĉlovekovih pravicah v šoli z
razpravami in igranjem vlog.
3. Oblikujte kratka pravila uĉilnice. Seznam naj vsebuje najveĉ šest pravil. Uĉence naj
jasno usmerjajo, kako se obnašati. Poskrbite, da bodo usklajeni s pravili šole.
Uporabite pozitivno okrepitev. Vsak teden lahko imenujete skupino, ki se je najbolje
obnašala in ime skupine prikaţete na opaznem delu uĉilnice. Uporabljajte disciplinske
ukrepe, ki so pouĉni. Ko disciplinirate uĉenca, se osredotoĉite na njegovo vedenje.
Lahko doloĉite ĉas po pouku za razgovore o vedenju. Kljuĉni uĉenec naj se presede.
Starše povabite na razgovor.
Dejavnost: Z uĉenci ustanovite skupino proti nasilju. Pomagate jim pri organizaciji
dejavnosti.
4. Opredelite posledice za nasilna dejanja. Poskrbite, da jih boste v šoli vsi dosledno
uveljavljali. Stopnjevanje ukrepov naj bo predvidljivo. Posledice obiĉajno vkljuĉujejo
izgubo nestrukturiranega ĉasa, kot npr. odmor. Pogovorite se z nasilnikom. Podprite
uĉence, ki so ţrtve. Spodbujajte jih, naj se pogovarjajo. Vzgajajte ostale uĉence, da
povedo odraslim, podprejo ţrtve in prepreĉijo nasilje. Prepoznajte in pohvalite dejanja
uĉencev, ki to poĉnejo. Poskrbite, da boste tudi njih zašĉitili pred morebitnim
mašĉevanjem.
Dejavnost: Uĉenci naj razpravljajo o konfliktih in naĉinih, kako jih mirno rešiti.
5. Uĉence nauĉite tehnik obvladovanja vsakodnevnih izzivov ter jim pomagajte graditi
pozitivne odnose. To zmanjšuje verjetnost, da bodo reagirali z nasiljem ali postali
ţrtev. Vkljuĉite svetovalne delavce, da uĉencem pomagajo pri sooĉanju s teţavami v
njihovem ţivljenju in preventivno posredujejo.
Dejavnost: Uĉenci naj zaigrajo situacijo, na primer: "Kaj bi se zgodilo, ĉe bi se
nasilneţ spopadel? Kaj bi storili?". Z igro vlog se vaši uĉenci spopadejo s stresnimi in
neznanimi situacijami. Pogovorite se, kako so se poĉutili in kakšne rešitve so delovale.
6. Bodite pozitiven vzornik. Prekinite stereotipe in razliĉna priĉakovanja do deklet in
fantov. Uĉence pouĉite, da prepoznajo in se odzovejo na primere spolnega nasilja.
Spodbujajte jih, da poimenujejo storilce v šoli in zunaj nje.
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Dejavnost v razredu: Pozovite uĉence, naj se med seboj ne napadajo ali ţalijo, zlasti v
zvezi s spolnimi razlikami.
7. Bodite zagovornik varnostnih mehanizmov. Pritoţbe uĉencev o nasilju jemljite resno
in ne pozabite na njihovo dobro poĉutje. To vkljuĉuje ustrezno upoštevanje pravil in
ne zmanjševanje zahtev.
Dejavnost: Organizirajte sestanek uĉiteljev, uĉencev, ravnatelja in svetovalnih
delavcev, na katerem se za vsakogar oblikuje šolski kodeks ravnanja.
8. Uĉenci potrebujejo varna mesta med poukom in po njem. Zagotovite varne in prijetne
prostore za uĉence. Opozorite na slabo osvetljena in nenadzorovana obmoĉja.
Upoštevajte potrebo po zasebnih in ĉistih stranišĉih. Sodelujte z drugim osebjem in
tako zagotovite, da so šolska igrišĉa varna.
Dejavnost: Z uĉenci ugotovite, katera mesta v šoli so varna, katera so nevarna in kdaj
so uĉenci najbolj ogroţeni. Predlagajte kampanjo za varno šolsko okolje.
9. Nauĉite se vešĉin prepreĉevanja nasilja in reševanja konfliktov ter tega uĉite svoje
uĉence. Nauĉite jih pogajalskih vešĉin, ki jim omogoĉajo doloĉiti svoj konflikt, pogled
na situacijo iz obeh perspektiv, izmenjati stališĉa in predloge, odloĉanje o moţnostih,
pri katerih lahko oba uĉenca dobita in doseţeta razumen dogovor.
Dejavnost: Uĉence nauĉite, kako pomagati pri spopadih med sošolci. Vsak teden
doloĉite dva mediatorja (najbolje fanta in punco), da se bodo vsi uĉili in izvajali
vešĉine reševanja konfliktov in mediacije.
10. Prepoznajte nasilje in diskriminacijo uĉencev s posebnimi potrebami in tistih iz drugih
kultur. Poudarite, da so vsi ĉlani razreda razliĉni in zaradi tega edinstveni. S svojimi
uĉenci se pogovorite o tem, kako lahko besede škodijo. Ĉe tem uĉencem pomagamo,
da se vkljuĉijo v razred, bodo ozavešĉali pozitivno vrednost raznolikosti.
Dejavnost: Uĉence vzpodbujajte, naj s sošolci, zlasti s tistimi, ki so morda drugaĉni od
njih, ravnajo enako, kot bi radi, da bi drugi ravnali z njimi Pomagajte, da se vkljuĉijo v
razred.

3

Varno šolsko okolje

Celostni pristop, v okviru katerega uĉenci, starši in strokovnjaki skupaj ustvarjajo varna
okolja, lahko zmanjša pogostnost vrstniškega nasilja. Dosledno izvrševanje sprejetih
disciplinskih ukrepov po kršitvah v šoli uĉencem pošlje jasno sporoĉilo, da zlorabe in
nespoštovanje posameznikovih pravic niso sprejemljivi in da bo šola storila vse, kar je v njeni
moĉi, da nasilna dejanja prepreĉi. Z dejavnostmi uĉencev, ki spremljajo praktiĉne ukrepe
uĉiteljev, se spodbudi dialog uĉitelj-uĉenec. S kodeksom ravnanja so pravice in odgovornosti
vsakogar jasne. Skupaj napisana pravila spodbujajo aktivno vlogo in odgovornost uĉencev.
Razumeti morajo, da imajo tudi oni pomembno vlogo pri prepreĉevanju vrstniškega nasilja v
razredu, šoli in izven nje. Deset akcijskih podroĉij za uĉitelje in uĉence pomaga razvijati
nenasilno šolsko kulturo, zato jih je treba prilagajati vsakemu šolskemu okolju s pomoĉjo
nenehnega dialoga med uĉitelji in uĉenci, med uĉitelji ter ravnateljem, svetovalnimi
svetovalci in starši. Zmanjšanje priloţnosti za nasilje in ozavešĉanje uĉencev za njegovo
prepreĉevanje sta kljuĉnega pomena pri ustvarjanju varne šole. Pozitivno in nenasilno šolsko
okolje zagotavlja prav vsem - uĉiteljem in uĉencem – podobno.
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Komunikacija za uspešno reševanje konfliktov
Communication for a successful conflict resolution
Marjetka Mrakiĉ, prof. matematike in fizike
Osnovna šola Bovec

Povzetek
Medsebojnih odnosov in komunikacije z drugimi se veĉinoma nauĉimo na podlagi lastnih
izkušenj s prevzemanjem doloĉenih vzorcev vedenja, ki so nam bili privzgojeni. Ĉe nimamo
dodatnih priloţnosti za pridobivanje novih znanj, vztrajamo pri privzetih vzorcih, ki so
pogosto neuĉinkoviti. Ko uporabimo nova orodja za boljše komuniciranje, s svojim vedenjem
tudi mladim ponudimo v izbiro pomemben nabor tehnik za uĉinkovito obvladovanje notranjih
in zunanjih konfliktov ter izboljšamo tudi medsebojne odnose. Ob tem pa tudi sami skupaj z
njimi doţivljamo veĉ zadovoljstva in manj stresa. V ĉlanku opisujem nekaj osnovnih vešĉin
komunikacije, ki so se mi pri reševanju konfliktov potrdile za uĉinkovite.
Kljuĉne besede: konflikt, komunikacija, medsebojni odnosi, identiteta
Abstract
We mostly learn communication skills and interpersonal relations through our own
experience, by taking on patterns of behavior we have been raised with. Unless we have
additional opportunities for gaining new knowledge, we persist in our default patterns of
behavior, which are more often than not ineffective. When we use new tools for better
communication, we also offer younger people an important pallet of new techniques to more
effectively manage internal and external conflicts. And also to improve interpersonal
relationships. At the same time, we ourselves in correlation with them, experience more
satisfaction and less stress. This article describes some of the basic communication skills that
have proven to me, to be more effective at solving conflicts than others.
Keywords: conflict, communication, interpersonal relations, idetitet
Lektor: Irena Potoĉnik Razingar

1

Socialna in čustvena inteligenca

V današnjem ĉasu je vedno bolj prepoznana potreba po sistematiĉnem pridobivanju
socialnih in komunikacijskih vešĉin ter razvijanju socialne in ĉustvene inteligence. Te vešĉine
dobijo še poseben pomen takrat, ko je naše delo povezano z mladimi, ki so v obdobju
odrašĉanja še posebej ranljivi. Dobila sem posebno priloţnost, da te vešĉine osvojim, ko sem
zaradi zmanjševanja števila otrok na šoli poleg matematike in fizike zaĉela uĉiti tudi v
podaljšanem bivanju. Ker je tam veĉ osebnih stikov, je poslediĉno tudi veĉ konfliktov. S
svojim pristopom in vešĉinami komunikacije ima pri reševanju teh uĉitelj zelo pomembno
vlogo, saj uĉencem da nova orodja, ki jih v podobnih situacijah v domaĉem okolju morda niso
deleţni.
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2

Komunikacija kot proces

Na našo komunikacijo z drugimi ljudmi pomembno vpliva naša lastna naravnanost do
sebe in drugih:
1. Ĉlovek, ki lahko zaupa sebi in drugim, ne doţivlja nepotrebnih zavor. Do drugih ima
spoštljiv odnos in jim omogoĉa enakopravno sodelovanje. Tudi v trenutkih
morebitnega neuspeha ohrani notranje ravnovesje.
2. Posameznik, ki o drugih razmišlja kot o manj vrednih, se nagiba k prepriĉanju, da so
le njegova mnenja pravilna. Drugim ne zaupa, obenem pa zanika svoje osebne teţave.
Pogosto se poĉuti ogoljufanega in reagira napadalno, z jezo in je ţaljiv. Otroštvo takih
ljudi najveĉkrat razkriva intenzivne oblike zlorab in nasilja.
3. Kdor sebe doţivlja kot nesposobnega in se drugim izrazito podreja, ker jih doţivlja kot
boljše, vsakodnevno doţivlja strah in tesnobo. Tak ĉlovek se boji sprememb.
Neprestano si prizadeva za priznanje okolice ter na ta naĉin rad zavzame vlogo ţrtve.
4. Zadnji je poloţaj ţivljenjskega poraţenca, ki je prepriĉan, da nihĉe ne more vplivati na
potek dogodkov in se zato ne loti karkoli spremeniti. S takim malodušjem lahko tudi
drugim oteţuje doseganje uspehov.
Dejansko veĉina ljudi ni utrjenih v enem poloţaju, paĉ pa jih izbira glede na dane
situacije. Vendar pa je le ena od pozicij tista, v kateri je ĉlovek najbolj pogosto, ker mu je
blizu in se v njej najbolje poĉuti. Najveĉkrat temeljni ţivljenjski poloţaj ĉlovek zavzame v
otroštvu in ga nato samo utrjuje. To pa lahko vodi k selektivnemu dojemanju sveta. Za
konstruktivno in zdravo komunikacijo pa je temeljno spoštovanje do sebe in drugih. Zanjo se
lahko odloĉimo zavestno in predvsem loĉimo vedenje posameznika od njega kot bitja. Ĉe smo
kritiĉni do nesprejemljivega vedenja, to ne pomeni, da moramo druge ali pa sebe
razvrednotiti. Ĉustvena in socialna inteligenca sta nujni za uspešno komunikacijo. Izdelan
sistem vrednot, stališĉ in prepriĉanj nam omogoĉa realno presojanje. Hkrati pa moramo biti
dovolj fleksibilni, ĉe ugotovimo, da naše vedenje ni uĉinkovito.
Spreminjanje svoje naravnanosti lahko zaĉnemo z zavedanjem svoje telesne govorice.
Zavzamemo pokonĉno drţo, kontroliramo svojo mimiko in gledamo druge v oĉi. Pozitivni
obĉutki ob tem, tudi zaradi odzivanja drugih, hitreje vodijo v odnos, ki si ga ţelimo.
Obiĉajno imamo ljudje v ţivljenju veĉ vlog. Smo partnerji, starši, sodelavci,…V teh
vlogah se poĉutimo razliĉno. S svojim poĉutjem si zgradimo veĉ psiholoških identitet. Bolj
kot njihovo število je pomembna vešĉina preklapljanja med njimi. Nekateri to slabo
obvladajo, zlasti ĉe se v kakšni od teh vlog poĉutijo slabo. Potrebno se je zavedati, da je to
pomembno tudi za ljudi, s katerimi smo trenutno v komunikaciji. Otroci morajo imeti doma
starše, partner partnerja,… in ne npr. uĉitelja. Vzdušja, ki jih kreirajo naše identitete, so
razliĉna. Za preklop med njimi vsak potrebuje doloĉen ĉas. Vsekakor pa je potrebno prepreĉiti
mešanje privatne identitete s profesionalno. To nas vodi v dodaten stres in izgorelost.
Komunikacija je lahko uspešna le, ĉe je tisti, ki mu govorimo, razumel naše sporoĉilo.
Naše sporoĉilo mora biti jasno. Govoriti moramo poĉasi in razloĉno. Vedeti moramo, kaj
ţelimo povedati. Preveriti moramo tudi, kako nas je drugi razumel.
Ko pa smo v vlogi tistega, ki posluša, moramo biti empatiĉni in znati intenzivno
poslušati. Loĉimo tri faze uĉinkovitega poslušanja:
1. Drugega pozorno poslušamo, ga ne prekinjamo in mu s telesno drţo kaţemo, da nas
zanima, kar nam pripoveduje. S tem ustvarimo temeljno zaupanje in odpiramo
komunikacijo.
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2. Komunikacijo še okrepimo in sogovornika vzpodbudimo, da nam pove še kaj veĉ.
Oseba svoje izjave delno dopolni. Pomagamo si z besedami: »To se je torej zgodilo.«,
»Povej mi še kaj o tem.«, »Poslušam te«,…
3. Še vedno smo v vlogi poslušalca, a postanemo bolj aktivni. Z vprašanji sogovornika
usmerimo v to, da zapolni vrzeli v opisu dogodka, pove podrobnosti, ali pa razjasni
nejasnosti in neskladja. Z usmerjenim spraševanjem tudi preverimo resniĉnost ţe prej
pridobljenih informacij od sogovornika ali drugih.
Za uspešno delo z ljudmi je nujna asertivnost. V konfliktu je to strategija »jaz zmagam, ti
zmagaš« in pomeni, da nobeden ni poraţenec na raĉun drugega. Poskrbimo za ustrezno
oddaljenost, a neposreden oĉesni stik. Govorimo mirno in vljudno. Obraz naj izraţa
pozornost. Z odprto in sprošĉeno telesno drţo in gibi rok sogovornika vabimo k pogovoru.
Pomagamo si z: »Skupaj poglejmo,…«, »Kaj je pri tem pozitivnega ?«,…
Razumevanje in upoštevanje ĉustev ter poĉutja drugih je osnova za dobro sodelovanje.
Komuniciranje mora biti brez vrednostnega ocenjevanja drugega. Ob tem moramo razumeti in
nadzorovati tudi lastna ĉustva. Zaradi prisotnosti ĉustev se odzivamo bolj obĉutljivo in smo
zato lahko manj objektivni. Pogosto spregledamo manj opazne znake in delamo napaĉne
zakljuĉke. Vendar pristnost v doţivljanju in izraţanju ĉustev praviloma pomeni, da smo
verbalno in neverbalno usklajeni in zato za drugega bolj prepriĉljivi. Pokaţemo mu, da smo
»z dušo in srcem pri stvari« in da nam je zares pomemben. Iz ĉustveno zelo napete situacije
pa se distanciramo. Pogosto nam k temu pomaga ţe, da stopimo korak stran. S tem pridobimo
ĉas za umiritev naših ĉustev. Tako zmoremo bolj objektivno pogledati na trenutne okolišĉine
in vpletene osebe.
V komunikaciji smo lahko uspešni le, ĉe znamo spretno prehajati med temi posameznimi
poloţaji glede na vsakršno realno situacijo.

3

Odnos zaupanja in samopodoba

Ko se odnosi med odraslimi in mladimi izboljšajo, je manj konfliktov in nasilja med
vrstnicami in vrstniki. Mlade zato obravnavajmo tako, kot bi ţeleli, da obravnavajo drug
drugega. S pravo komunikacijo in še posebej s svojim vedenjem razvijamo odnose zaupanja.
Mladim omogoĉimo, da se bodo lahko zanesli na nas, ko bodo v stiski. Ustrezen odnos otroka
do sebe je najboljši obet njegovega ustreznega odnosa do sovrstnikov in drugih ljudi. Tega pa
otrok razvija na podlagi našega odnosa do njega. Predstava o sebi je v osnovnošolskem
razvojnem obdobju pomembno povezana tudi z odnosom vrstnikov do otroka. Samopodoba je
torej precej odvisna tudi od otrokovega poloţaja v šolskem prostoru, v katerega je tudi zaradi
nas bolj ali pa manj varno umešĉen.
Medsebojni odnosi in komunikacija so torej tisti, ki razvijajo identitete. Pomagajmo
mladim s pravo komunikacijo, s svojim vedenjem in odnosi do drugih razvijati prave.

4
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Zakaj in kako spregovoriti o nasilju pri pouku likovne umetnosti?
Why and how to talk about violence in a fine art class
Janja Rudolf, profesorica likovne umetnosti, Osnovna šola Ormoţ

Povzetek
Likovna umetnost lahko vpliva na nas ter na naš odnos do drugega in do sveta, v katerem
ţivimo. S skrbno in premišljeno izbranim slikovnim materialom, katerega uporabljamo pri
pouku, da uĉenci laţje razumejo likovno nalogo, lahko spodbudimo uĉence k razmišljanju ter
spodbudimo moţnost pogovora. Uĉenci tako dobijo moţnost, da spregovorijo o videnem z
lastnega vidika. Na ta naĉin lahko spodbudimo in razvijamo empatijo, ki je pomembna
vešĉina za osebni razvoj in razvoj druţbe. Tako lahko tudi pri pouku likovne umetnosti
odkrito in spontano spregovorimo o nasilju.
Kljuĉne besede: likovna umetnost, empatija, nasilje
Abstract
Fine art is known to have an influence on a person, their attitude to others as well as their
attitude to the world around them. Carefully prepared and selected fine art materials, used in a
fine art class, enable students to better understand the task and moreover, enable a thoughtprovoking process and encourage students to discuss the topic. Students are empowered to
talk about an issue from their own perspective. This encourages students to develop empathy,
an important skill in personal and social development of an individuum as well as society. In
such as way, violence can be discussed frankly and spontaneously in a fine art class.
Key words: fine art, empathy, violence
Lektorirala: dr. Irena Kandriĉ

1

Uvod

Uĉitelji, ki pouĉujemo likovno umetnost, si zagotovo ne moremo predstavljati pouka brez
kvalitetno izbranega slikovnega materiala, s katerim uĉencem pomagamo doţiveti in razumeti
likovno nalogo. Glede na umetnine, ki so nastale skozi zgodovino, imamo res veliko moţnosti
za izbiro. Verjamem, da uĉitelji izbiramo slikovni material, za katerega menimo, da je
najzanimivejši in najprimernejši za ponazoritev likovnega problema, lahko pa s primerno
izbiro poseţemo tudi izven okvirjev likovne naloge. Umetniki so namreĉ skozi zgodovino
likovne umetnosti ustvarili likovna dela, katera (glede na motiviko) posegajo na povezanost z
vsakdanjim ţivljenjem in tematizirajo probleme, ki se dogajajo tukaj in zdaj.

2

Pojavnost nasilja v likovni umetnosti kot moţnost razvijanja empatije

Kljub temu da uĉni naĉrt za likovno umetnost vsebinsko plat zanemarja, lahko
spoznavanje in doţivljanje poveţemo z izbiro motiva. Tako imamo tudi pri pouku likovne
umetnosti moţnost, da s skrbno izbranim slikovnim materialom spregovorimo o nasilju, za
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katerega vemo, da ga je po slovenskih osnovnih šolah zagotovo preveĉ. S tem da uĉencem
pokaţemo likovno delo iz zgodovine umetnosti, na katerem je kot motiv vidno upodobljeno
nasilno dejanje, imamo moţnost razvijati in privzgajati empatijo, ki je v današnji druţbi zelo
pomembna. Raziskave so namreĉ pokazale, da lahko estetsko doţivljanje in odziv otroka nanj
pripeljeta do tega, da zaĉne otrok ponovno ocenjevati in premišljevati o svojem odnosu,
vrednotah in priĉakovanjih ter se celo sooĉati s svojimi predsodki (Halstead, Pike 2006). Izraz
empatija prevajamo kot vţivljanje v drugega z zavedanjem, da se neka vsebina ali dogodek ne
dogaja nam. Empatiĉna oseba je sposobna videti poloţaj drugega s svojega gledišĉa, ĉeprav ni
v istem poloţaju. Ker lahko podobe iz umetniških del pri gledalcu vzbudijo soĉutje in
soudeleţenost v upodobljenem, lahko z izbiro slikovnega gradiva, ki je z motiviko povezano z
nasiljem, spodbudimo uĉence k razmišljanju o tej temi.

2.1 Primer dobre prakse
Uĉna tema: Slikanje
Uĉna enota: Tonsko slikanje
Razred: 8.
Število ur: 4
Uĉni cilji – Uĉenci:
 razumejo pomen prikazovanja prostora na ploskvi v likovni umetnosti.
 spoznajo in razumejo razliko med ploskovito barvno površino in barvno površino
naslikano s tonskim stopnjevanjem barve.
 usvojijo in razumejo pojem barvna modelacija ali tonsko slikanje.
 ponovijo znanje o slikarski tehniki slikanje s tempera barvami.
 razvijajo obĉutek za mešanje barv tako, da namešajo ĉim veĉ tonov izbrane barve.
 razvijajo obĉutek za razumevanje sodobne likovne umetnosti.
 spoznajo drugaĉen pristop k zasnovi likovnega dela.
V uvodu pokaţem uĉencem tri primere vrhunskih likovnih del iz zgodovine umetnosti,
med katerimi je tudi slika španskega slikarja Francisca Goye 3. maj 1808, ki prikazuje
trenutek streljanja talcev.

Slika 1: Francesco Goya: 3. maj 1808
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Skupno vsem slikam je, da so izraziti primeri tonskega slikanja. Nato se uĉenci sami
razdelijo v pet skupin. Vsaka skupina dobi prazen papir veĉjega formata in fotokopije
pokazanih slik. Na prvo stran papirja zapišejo vse likovne pojme, ki jih lahko opazijo, na
drugo stran pa na kratko opišejo motiv tako, da povzamejo zgodbo, ki jo slika pripoveduje.
Skupine si nato poišĉejo kotiĉke in opravijo nalogo. Nato najstarejši izmed skupine prilepi
papir na tablo tako, da so istoĉasno na tabli zapisi vseh skupin. Papirje prilepim tako, da je na
sredi table prostor za pisanje povzetka. Najprej opravimo del, ki je vezan na likovno-teoretske
pojme, nato pa se osredotoĉimo še na motiviko.
Potem uĉencem podam navodila za praktiĉni del likovne naloge. Ko uĉenci dokonĉajo
likovna dela, jih ovrednotimo glede na kriterije vrednotenja.

2.2 Vsebinska analiza slike s strani učencev
Uĉenci so o sliki najpogosteje zapisali sledeĉe:
 To je prizor streljanja na prvih pogled navadnih ljudi s strani nekih vojakov.
 Zelo krvav in nasilen dogodek, ko vojaki streljajo ljudi, ki nimajo pri sebi vidnega
oroţja.
 Mogoĉe so vojaki rasisti, ker streljajo temnopolte ljudi?
 Ljudje na sliki se bojijo, da bodo umrli.
 Upamo, da zraven ni otrok.
 Ko gledamo sliko, nas je strah.
 Ĉlovek je skozi zgodovino naredil ţe mnogo groznih stvari drugemu ĉloveku.
Ko smo vse najpogostejše zapise povzeli, smo se o tematiki dodobra pogovorili. Uĉenci
so sami povedali, da se zamislijo ob takih slikah, ker se zavedajo, da se podobne stvari
dogajajo tudi dandanes.

3

Zaključek

Umetnostna zgodovina je lahko zanimiva tudi osnovnošolskim otrokom, ker vsako delo
pripoveduje svojo zgodbo in prikazujejo svet skozi oĉi umetnika. Marsikatero delo lahko
pokaţemo uĉencem, ker bodo na ta naĉin dobili moţnost spregovoriti o temah, o katerih je
brez spodbude teţko spregovoriti. S tem jim damo moţnost, da vidijo neko situacijo z
drugega zornega kota in da se vţivijo tudi v bolj neprijetne dogodke. S pomoĉjo skrbno
izbranih likovnih del lahko tudi pri likovni umetnosti spregovorimo o nasilju in s tem
vzgajamo empatiĉne osebe. Ko se bodo uĉenci uspeli postaviti v poloţaj ţrtve nekega
nasilnega dejanja, potem bodo zaĉeli razmišljati o svojih dejanjih.

4
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Preprečevanje in odpravljanje nasilja – aktivnosti s celotnim razredom
Violence prevention and elimination - whole-class activities
Avtor: Katja Perko, univ. dipl. soc. ped., OŠ Sv. Jurij ob Šĉavnici

Povzetek
V podroĉje dela šolske svetovalne sluţbe spada tudi izvajanje razliĉnih preventivnih
dejavnosti in dejavnosti za zmanjševanje oziroma odpravljanje nasilja. Uĉenci se med seboj
razlikujejo in sodelujejo v razliĉnih interakcijah. Bolj kot so med sabo povezani in spoštljivi
drug do drugega, manj je prisotnega nasilja. Uĉenci se velikokrat ne zavedajo, kaj vse spada
pod nasilje, zato jih je o razliĉnih oblikah nasilja treba ozavešĉati. V prispevku bodo
predstavljeni praktiĉni primeri uĉenja le-tega z uporabo razliĉnih socialnih iger in drugih
skupinskih aktivnosti.
Kljuĉne besede: medsebojni odnosi, preventiva, zmanjševanje nasilja
Abstract
The scope of work of the school counselling service also includes the implementation of
various preventive activities and activities of reduction of violence. Pupils differ from each
other and participate in different interactions. The more connected and respectful of each
other they are, the less violence there is among them. Often the pupils are not aware of what is
considered to be the act of violence, therefore they need to be informed about its various
forms. This article will present practical examples of acquiring knowledge about violence
through the use of various social games and other group activities.
Keywords: interpersonal relationships, prevention, violence elimination
Ime in priimek lektorice: Petra Kvas, prof. slovenšĉine in anglešĉine

1

Uvod

Programske smernice kot eno izmed podroĉij svetovalnega dela opredeljujejo tudi
podroĉje telesnega, osebnega in socialnega razvoja. Svetovalno delo z uĉenci med drugim
obsega tudi svetovalno-preventivno delo z uĉenci v programih za spodbujanje telesnega,
osebnega in socialnega razvoja. To vkljuĉuje programe za krepitev samopodobe, za razvijanje
uĉinkovitejše komunikacije, za uĉinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje
uĉencev v socialnih spretnostih, za sprošĉanje, za prepreĉevanje odvisnosti od drog,
trpinĉenja in oblik nasilništva (Ĉaĉinoviĉ Vogrinĉiĉ idr., 1999).

2

Jedro

Razliĉne socialne igre in delavnice so lahko zelo dobro sprejete pri uĉencih tako v smislu
preventive kot tudi zmanjševanja oziroma odpravljanja razliĉnih oblik nasilja. Tak naĉin dela
se je izkazal še posebej uĉinkovit, ko je pri reševanju teţav treba delati s celotnim razredom in
ne zgolj s posameznikom.
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Socialne igre so pomembne pri oblikovanju identitete, izboljšanju komunikacije s samim
seboj in z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju povratnih sporoĉil (Virk–Rode, Belak–
Oţbolt, 1991). S socialnimi igrami uĉenci vzpostavijo medsebojni stik, se poveţejo, osamljeni
otroci vzpostavijo stik z drugimi, preveĉ vsiljivi otroci pa se vendarle podredijo pravilom
skupine (prav tam). Avtorici Mrak Merhar in Umek (2012) opredeljujeta socialne igre kot
igre, ki so usmerjene v socialno uĉenje. Poudarek je na osebni rasti in pridobivanju ali
izboljšanju doloĉenih socialnih spretnosti.
Socialne igre in razne skupinske delavnice na šoli izvajamo v razliĉnih situacijah ter za
razliĉne namene. Izvajamo jih v ĉasu razrednih ur, naravoslovnih dni, medpredmetnih
povezav itd. Nekatere so naĉrtovane ţe ob zaĉetku šolskega leta. Veĉkrat pa se med šolskim
letom zgodijo primeri, zaradi katerih se ponavadi z razredniki dogovorimo za delavnico na
toĉno doloĉeno temo z namenom odpravljanja doloĉenih oblik nasilja, ponavadi psihiĉnega in
verbalnega.
V vzgojnem naĉrtu šole imamo v vsakem razredu zapisano nalogo ali dejavnost, ki naj bi
se v tem razredu izvedla. Tako naj bi se npr. z uĉenci v 4. razredu izvedla delavnica na temo
medsebojnih odnosov. Vsakoletne dejavnosti se izvajajo na razliĉne naĉine. Na osnovi
poznavanja dinamike razreda ter pogovora z uĉenci in razredniĉarkami se vsako leto
odloĉimo, kaj je tisto, kar ţelimo vzporedno odpraviti. Pri generacijah z dobrimi
medsebojnimi odnosi na tem podroĉju ni veĉjih teţav, zato takrat praviloma izvedemo eno
razredno uro in tudi izbor iger za uĉence je bolj sprošĉen. Obstajajo pa tudi generacije, ko je
treba vloţiti veĉ dela v celotni razred.
Za zaĉetek dejavnosti v 4. razredu je primerna igra »naj zamenjajo mesto vsi, ki imajo
npr. oĉala, dolge lase …«. S to igro se uĉenci med samo premešajo, da opazujejo medsebojne
podobnosti in razlike. Nato nadaljujemo s skupnim pogovorom, kakšen razred si ţelimo, in
ustvarimo skupne zakljuĉke. Sledi izdelava skupinskega plakata, na katerega vsak nariše
svojo dlan in vanjo zapiše, kaj bo kot posameznik naredil oziroma kakšen je njegov osebni
doprinos k ţelenemu odnosu. V tej fazi uĉenci ponavadi potrebujejo pomoĉ pri oblikovanju in
izraţanju misli, saj veĉinoma pišejo na splošno in ne uporabljajo formulacije »jaz bom«.
Prednost naloge je, da vsi uĉenci pridejo do besede in je vsak slišan. Ĉez ĉas jih mnogokrat
povprašam, kako uspešni so pri sledenju svojega cilja.
Fiziĉno nasilje je med uĉenci pogosto manj prisotno kot verbalno nasilje, ki se ga
velikokrat niti ne zavedajo in ga ne dojemajo kot nasilje. Takšno vedenje dojemajo kot šalo.
Ozavešĉanje in odpravljanje verbalnega nasilja je cilj aktivnosti »trganje papirja«. Po uvodu
uĉence spodbudim, da navedejo nekaj primerov lastnega izvajanja verbalnega nasilja. Pred
njimi drţim bel list papirja in ob vsakem njihovem podanem primeru ţaljive besede odtrgam
košĉek. To pri uĉencih takoj pritegne pozornost in sproţi vprašanja, zakaj to poĉnem. Ko je
list raztrgan na manjše košĉke, jih povabim, naj ga skupaj poskusimo sestaviti v celoto. Temu
sledi pogovor o njihovih opaţanjih. Ponavadi povedo, da je list pomeĉkan ali zalepljen ter da
ni veĉ enak kot prej. S pogovorom uvidijo, da je enako tudi s tistimi, ki kot ţrtve nasilja dan
za dnem nenehno poslušajo ţaljivke in zbadljivke. Ta dejavnost je še uĉinkovitejša, ĉe
predhodno na list narišemo podobo otroka ali vsaj obraz.
V 4. in 5. razredu smo se lotili ozavešĉanja o raznih oblikah nasilja tako, da smo jih
razvrstili na fiziĉno, psihiĉno in verbalno. S prepoznavanjem fiziĉnega nasilja ni bilo teţav,
teţje je bilo umešĉati psihiĉno in verbalno nasilje. Najprej smo iskali definicijo nasilja.
Uĉencem v sklopu aktivnosti razloţim, da so ponavadi poleg storilca oziroma nasilneţa in
njegove ţrtve prisotni tudi opazovalci. Z uĉenci se pogovarjamo, zakaj nasilneţ izbira tako
obliko vedenja, kako naj postopa ţrtev in kaj lahko storijo opazovalci. Potem jih razvrstimo v
skupine, jim predstavimo primere razliĉnih situacij ter jim damo nekaj minut za razpravo v
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skupini. Temu sledi predstavitev primerov in pogovor. Pri laţjih primerih poskušamo tudi z
igro vlog. Pomembno je, da pri igranju prizorov uvidijo, kaj lahko naredi ţrtev nasilja in kaj
lahko storijo opazovalci. Pri vlogi slednjih so uĉenci vedno v dvomih, kdaj in na kakšen naĉin
o dogodku spregovoriti, saj si ne ţelijo imeti teţav z nasilneţi oziroma ne ţelijo, da so
oznaĉeni za toţljivce. Tej temi namenimo veliko ĉasa, da uĉenci spoznajo, kako pomembno
je, da smo zaposleni na šoli obvešĉeni o dogajanju takrat, ko nismo neposredno prisotni.
Pri starejših uĉencih tako za prepreĉevanje kot tudi za odpravljanje verbalnega nasilja
pogosto uporabimo delavnico »moĉ besede«, kjer uĉenci doţiveto obĉutijo pozitivna in
negativna sporoĉila. Delavnico vĉasih dopolnimo tudi z medsebojnim pisanjem pozitivnih
sporoĉil, ki jih uĉenci na koncu prejmejo od svojih sošolcev. Za tako dopolnitev se ponavadi
odloĉim, ko so medsebojni odnosi v razredu na taki ravni, da vsi uĉenci zmorejo napisati
pozitivno sporoĉilo svojim sošolcem.

3

Zaključek

Pri prepreĉevanju nasilja in odpravljanju nezaţelenih oblik vedenja moramo sodelovati
tako s posamezniki kot tudi s celotnim razredom. Opisane delavnice so le del tistega, kar se je
pri aktivnostih izkazalo kot uĉinkovito. Uĉenci so v takih oblikah dela bolj aktivni, sodelujejo,
posredno se uĉijo podajati svoja mnenja, poslušati drug drugega in vsi lahko pridejo do
besede. Pomembno je, da izvedemo ĉim veĉ delavnic ne samo svetovalni delavci, ampak tudi
razredniki. Najuĉinkoviteje je, ĉe izvajamo delavnice skupaj. Ker se je izvajanje delavnic ali
socialnih iger izkazalo kot uĉinkovita metoda, bomo s tem naĉinom dela nadaljevali tudi v
prihodnje.
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Moč empatije pri preventivi in reševanju konfliktov
The Power of Empathy in Preventing and Resolving Conflicts
Andrej Kavĉiĉ, prof. anglešĉine
Osnovna šola Vide Pregarc

Povzetek
Prispevek obravnava pomembnost in razvoj sposobnosti empatije pri reševanju
konfliktov odrašĉajoĉih mladostnikov. Medsebojne razlike, raznolikost mnenj, osebnostne
znaĉilnosti, nerazumevanje in nespoštovanje osebnega prostora so le nekateri izmed številnih
povodov za konflikt, nasploh pri generacijah, pri katerih je v ospredju individualnost in
obenem pomanjkanje ĉuta do soĉloveka. Mladi v druţbi pomešanih vrednot zato ţe v sklopu
šolanja potrebujejo tako izkušnje kot pomoĉ, prek katerih se bodo nauĉili vţiveti se v
soĉloveka in uspešno vzdrţevati odnose ter medsebojne interakcije. V prispevku je prikazana
igra vlog kot ena izmed uspešnih metod empatiĉnega doţivljanja soĉloveka in je
nepogrešljivo orodje za razrednikovo ali uĉiteljevo uspešno vodenje razreda v svet odraslih.
Kljuĉne besede: empatija, igra vlog, konflikt.

Abstract
The paper addresses the importance and development of empathy skills in conflict
resolution in adolescents. Differences, diversity of opinions, personality traits,
misunderstandings and disrespect for personal space are just some of the many causes of
conflict, especially in generations where individuality and a lack of sense of humanity are at
the forefront. Therefore, young people in a society of mixed-up values need experience as
well as assistance, through which they will learn how to become more empathetic and
successfully maintain relationships and interactions. Presented withing the article is a method
of role play as one of highly successful methods of developing empathy, providing an
indispensable tool for a form tutor or teacher in successfully leading their pupils into the
world of grown-ups.
Key words: empathy, role play, conflict.

1

Konflikt in empatija

Konflikt je sestavni del našega ţivljenja in odnosov, kljub temu pa lahko postane precej
frustrirajoĉ, ĉe ostane nerešen ali celo prezrt. Šola kot prostor nudi široko paleto interakcij,
tako med uĉitelji in uĉenci kot med uĉenci samimi. Medtem, ko ţe med uĉitelji in uĉenci
pogosto prihaja do konfliktov, so ti še mnogo pogostejši med uĉenci samimi. Tako kot smo si
ljudje medsebojno razliĉni, toliko razliĉnih pogledov, pristopov, prioritet poznamo s katerimi
poseţemo v osebni prostor soĉloveka, ne zavedajoĉ se, da smo prestopili mejo. Zato je še
toliko pomembneje, da se uĉenci v sklopu šolanja uĉijo zaĉutiti soĉloveka in se vţiveti v
obĉutja en drugega prek empatije, saj je to kljuĉ do dobrih medosebnih odnosov. V
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nadaljevanju bom predstavil nekatere moţne razloge za pomanjkanje empatije pri
posameznikih ter eno izmed številnih metod, ki se je izkazala za izredno uĉinkovito v
opravljanju mojega poslanstva razrednika pri reševanju raznovrstnih konfliktov med uĉenci.

2

Pomanjkanje empatije

Uĉenci v sklopu odrašĉanja razliĉno izkazujejo nivo sposobnosti empatije. Razvoj
empatije je zelo povezan z okoljem odrašĉanja in razvoja mladega ĉloveka ter povezavah, ki
se v tem ĉasu tvorijo v moţganih. Kot navaja Delaney (2009, str. 63- 64), imajo dojenĉki in
otroci, ki obĉutijo pomanjkanje ustrezne, ljubeznive nege, nenormalno visoke ravni stresnih
hormonov, vkljuĉno s kortizolom v telesu. Opaţa, da se podobno izraţa tudi pri otrocih, ki so
doţiveli travmatiĉne izkušnje ali celo izgubo bliţnjega, pri tem pa so sĉasoma izgubili stik s
svojimi ĉustvi in samim seboj. Te izkušnje moĉno vplivajo na moţgane in zavirajo zmoţnost
razmišljanja, priklica informacij in obvladovanja lastnega vedenja ter v spomin privzamejo
stalno spremljajoĉ strah in obĉutek ogroţenosti. Otroci se priuĉeno programirano odzovejo
bodisi z begom, otrpnejo ali celo verbalno/fiziĉno napadejo oz. se branijo. S tem vzpostavljajo
sebi varno okolje, tj. okolje v katerem se poĉutijo dobro in imajo obĉutek nadzora. Po
hierarhiji potreb po Maslowu (1954) je ta potreba na drugem mestu takoj za fiziološko
potrebo. Dokler ne zadovoljimo potreb na niţjih ravneh, ne moremo zadovoljiti tistih na višjih
ravneh. Kadar je razkorak prevelik, prihaja do frustracij, ki pa se v razredu lahko odraţajo
tudi v teţavah v komunikaciji in zmoţnosti ĉutiti potrebe in obĉutja drug drugega. Za
zadovoljevanje teh potreb je potrebno varno, skrbno in podporno okolje v uĉilnici, pouĉevanje
in uĉenje pa ne moreta potekati, ĉe se uĉenci ne poĉutijo varno (Henry 2016, str. 24).

3

Igra vlog kot pot k empatičnemu doţivljanju sočloveka

V veĉini primerov po mojih izkušnjah do konflikta pride zaradi (pogosto na videz
nepomembnega) medsebojnega nerazumevanja, napaĉne interpretacije izreĉenega in številnih
obĉutkov, ki se pri tem porodijo med odrašĉajoĉimi mladostniki. Neposredno nastaviti zrcalo
povzroĉiteljem konflikta, jih konfrontirati, je pogosto nesmiselno in neuspešno, saj nihĉe od
udeleţenih ni pripravljen uvideti svojega dela krivde, odgovornosti, kaj šele, da bi zaĉutil
obţalovanje in poskusil napako popraviti. Sosledje navedenega je namreĉ pot k rešitvi
konflikta. Osnova za izkušnjo in priuĉitev empatije v šoli obvezno izhaja ţe iz uĉiteljevega
odnosa do uĉencev. Uĉitelj, ki je sam zmoţen priznati svoje napake bo tudi uĉencem nudil
varno okolje in vlival zaupanje, kjer bodo tudi sami sĉasoma pripravljeni sprejeti svoje
napake, jih reševali in razvijali uspešne vzorce medsebojnih interakcij.
Igra vlog lahko znatno pripomore pri reševanju konfliktov (Keeran 2014, str. 17), saj v
ustrezni in premišljeni izvedbi zagotavlja bistveno varno okolje izraţanja ĉustev uĉencev, ki
se pri sooĉenostjo z odgovornostjo neposredno postavljajo v obrambno ali napadalno drţo
(Delaney 2009, str. 162). Ko so postavljeni v nasprotne vloge kot tiste, ki jih sicer imajo v
resniĉnem ţivljenjskem poloţaju, jih to uĉi empatije in obenem na nezaveden naĉin usmerja,
da na dejanja gledajo z drugega zornega kota.
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Slika 1: Ponazoritev izvedbe igre vlog
Na Sliki 1 je prikazana postavitev uĉencev v postopku razreševanja konflikta. Predpogoj
za uspešen naĉin reševanja konfliktov po tej metodi (Delaney 2009, str. 163) je, da je
predhodno vzpostavljeno zaupanje uĉitelj-uĉenec ter da si udeleţeni uĉenci ţelijo razrešiti
konflikt. Uĉenec izpraševanec, ki je bil udeleţen v konfliktu, je postavljen v center. Ĉetudi leto morda v uĉencu vzbuja nelagodje, mu je potrebno pojasniti in zagotoviti, da je njegova
vloga zgolj vloga poslušalca in pri igri vlog ne bo govoril. Medsebojno se sicer lahko
dogovorite, da uĉenec v centru odgovorom prikima ali odkima, verbalnih in ostalih interakcij
ne sme biti. Odgovarjajoĉa uĉenca sta uĉenca, ki sta bila udeleţena v konfliktu, lahko pa je en
izmed njiju tudi uĉenec, ki pri tem ni bil udeleţen, vendar ima moĉno samopodobo, ugled v
razredu in lahko pomaga pri odgovarjanju na vprašanja in samem poteku igre vlog. Vprašanja
so lahko splošna, ĉe gre za igro uĉenja in razvoja sposobnosti empatije, lahko pa so konkretno
povezana s konfliktno situacijo v razredu. Nanašati se morajo neposredno na izpraševanca, pri
razreševanju konfliktov pa še posebej zaţeleno na izpraševanĉeva obĉutja pri tem. Naloga
odgovarjajoĉih uĉencev je vţiveti se v vlogo izpraševanca, v njegov pogled na konfliktno
situacijo, ter odgovoriti v njegovih besedah kot si predstavljajo, da izpraševanec razmišlja in
ĉuti. Izpraševanec odgovore bodisi potrdi ali zavrne s prikimavanjem in odkimavanjem. Po
izĉrpanih vprašanjih se vloge zamenjajo.
Namen igre vlog je razbremeniti uĉenca direktnega sooĉenja s pogovorom o ĉustvih in
doţivljanju konfliktne situacije, saj bi tak pogovor zaĉutil kot potrebo po umiku/napadu, po
drugi strani pa prek vloge poslušalca izpraševanec dobi neposreden vpogled v doţivljanje
svojih obĉutij skozi oĉi drugih uĉencev. Tako je mogoĉe uĉinkovito vzpostaviti most tam, kjer
se sprva kaţejo nepremostljive ovire. Obenem tudi omogoĉa vpogled v to, kje se je zaĉel
konflikt in kako se mu v bodoĉe izogniti. Preventivno je igra vlog lahko koristna tudi zato, ker
od uĉencev zahteva, da ponazorijo stresne situacije, vendar z zmoţnostjo intelektualne
refleksije (Stearns 2016). S tem se še dodatno okrepijo medosebni odnosi in zaupanje v
razredu.

4

Zaključek

Ko se uĉenci uĉijo empatije, se uĉijo ĉustvene pismenosti, sklepanja soglasij,
komunikacijskih in pogajalskih vešĉin, vrednosti prosocialnega vedenja in samozavedanja
(Escola 2018, str. 1). Igra vlog je le ena izmed uĉinkovitih metod, kako uĉencem priuĉiti
empatijo ter jih usmeriti k samostojnemu obvladovanju konfliktov. Vendarle je pri igri vlog
potrebno biti tudi previden, saj morajo biti vprašanja zelo premišljeno zastavljena. Pri tem je
morda smiselno za izpraševalca pogosto doloĉiti kar uĉitelja samega, mediatorja na šoli,
šolskega svetovalnega delavca ali zelo zrelega in retoriĉno spretnega uĉenca. Bistveno pri
veĉjih konfliktih, kjer je razvidna jasna vloga nasilneţa in ţrtve, je tudi zagotoviti obvezno
neizpostavljenost ţrtve konflikta, pri ĉemer se je v tem primeru namesto igre vlog smotrno
posluţiti postopka restitucije. Restitucija je v nasprotju z igro vlog bolj intrapersonalni proces,
ki uĉence uĉi iskati rešitve teţav, pomaga jim razmišljati o tem, kakšen ĉlovek ţelijo biti in
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kako naj ravnajo z drugimi (Chelsom Gossen 1996). Predvsem pa gre pri restituciji za osebni
razmislek, ki tudi vkljuĉuje sposobnost empatijo in ţeljo po popravi krivic ali škode. Brez
empatije, ki deluje na razliĉnih ravneh, tako ne gre.

5
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Problemska konferenca o nasilju kar v razredu
Problem Conference in the Classroom
Eva Traven, uĉiteljica slovenšĉine, OŠ Predoslje Kranj

Povzetek
V prispevku predstavljam primer iz prakse, in sicer izvedbo uĉne ure na temo nasilje.
Eden od pomembnih korakov boja proti nasilju je, da se zavemo in si priznamo, da je nasilje
prisotno ter razumemo, v kakšnih oblikah se pojavlja. Za vzpostavitev pozitivnega vzdušja v
razredu, v katerem lahko uĉenci svobodno govorijo o problemu nasilja, je pomembno, da
znajo nasilje tudi prepoznati in o njem nekaj vedeti. S pomoĉjo okrogle mize sem v 8. razredu
povezala uĉne cilje slovenšĉine (raziskovalni, prepriĉevalni in pogajalni pogovor ter
posamezna obvezna literarna besedila s problemsko tematiko) in izbirnega predmeta vzgoja
za medije. Z uĉenci smo soustvarjali »problemsko konferenco« s tematiko nasilja, pri ĉemer
so uĉenci ob sodelovalnem uĉenju podrobno spoznali razliĉne oblike nasilja, obenem pa se
urili še v konstruktivni debati.
Kljuĉne besede: sodelovalno uĉenje, okrogla miza, nasilje, retorika
Abstract
In my contribution I talk about an example of good practice, a lesson on violence. One of
the important steps in fighting violence is the awareness and recognition that violence exists
and to understand its forms. To create a positive environment in the classroom, where
students can talk freely about the problem of violence, it is important that they recognise
violence and know something about it. With the help of a round table in grade 8 I connected
the objectives of the Slovenian language subject (exploratory, persuasive and negotiation
discussion and individual compulsory literary texts discussing the problem topic with the
optional subject Media Education. My students and I co-created a 'problem conference' on
violence, where students got to know different forms of violence in detail with cooperative
learning, while practising constructive debate.

1

Kam umestiti pogovor o nasilju?

Šole lahko prepreĉijo vrstniško nasilje s spodbujanjem vkljuĉujoĉega okolja, v katerem
gradimo odnose in ne gojimo nasilja ter opozicije. Eno od kljuĉnih vlog ima pri tem uĉitelj
razrednik. Ker je ur oddelĉne skupnosti med letom za obravnavo tako pomembne teme
bistveno premalo (35 ur v celem letu), je ta v veliki meri odvisen od lastne iznajdljivosti, ob
ĉemer lahko gradi razredno klimo ob razliĉnih priloţnostih, kot so športni dnevi, dnevi
dejavnosti, tabori itd. ali pa tematiko nasilja vkljuĉuje v lasten pouk. Pri slednjem smo v
prednosti uĉitelji druţboslovnih predmetov, kjer se uĉenci uĉijo o odnosih in gradijo
kompetence na tem podroĉju, soĉasno s sledenjem ostalim ciljem uĉnega naĉrta. Ena od
dejavnosti, ki jo opisujem v nadaljevanju, povezuje uĉne cilje slovenšĉine ob medpredmetni
povezavi z vzgojo za medije, hkrati pa uĉence osvešĉa o nasilju.
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2

Knjiţevnost in nasilje

Celotni šolski kurikulum bi lahko bil v veliko veĉji meri usmerjen v razvoj razumevanja
sveta, v katerem ţivimo, ter procese, ki v tem svetu potekajo (Razpotnik, Dekleva, 2015).
Tema nasilja je obširna in o njej lahko spregovorimo pri razliĉnih šolskih predmetih, še
posebej pri slovenšĉini, zgodovini, drţavljanski kulturi in etiki … Pri slovenšĉini nas k
pogovoru lahko spodbudijo predvsem razliĉna problemska besedila pri knjiţevnosti, pa tudi
nekatera neumetnostna besedila, ki jih spoznavamo pri jezikovnem pouku. Na predmetni
stopnji uĉni naĉrt zajema mnoţico takšnih besedil, v 6. razredu uĉenci spoznajo Pastirce
Franceta Bevka, kjer lahko pogovor zapeljemo v smeri teme zasmehovanja, Seliškarjevo
Bratovšĉino Sinjega galeba; v 7. razredu se nasilje pojavlja pri besedilih, kot so Stare grške
bajke, ljudska Pegam in Lambergar, Martin Krpan (Fran Levstik), Potolĉeni Kramoh
(Preţihov Voranc); v 8. razredu pogovor o druţinskem nasilju spodbudijo Maĉkova oĉeta
(Janko Kersnik), Trţaĉan in Visoška Kronika (Ivan Tavĉar); v 9. razredu pa o vrstniškem
nasilju spregovorimo ob obravnavi ĉrtice Bobi Ivana Cankarja. Veliko teţo imajo pri
knjiţevnosti tudi besedila, ki jih uĉenci preberejo v celoti za domaĉe branje, tako na
predmetni stopnji pride v vsakem razredu v poštev vsaj eno takšno delo: na primer Voranĉeve
Solzice, Ko zorijo jagode Branke Jurca, Ledene magnolije Mirjane Moškriĉ, Dnevnik Anne
Frank, Princeska z napako Janje Vidmar in številne druge.
Prouĉevanje filmov, predstav in literature je ena od pomembnih preventivnih dejavnosti,
ki je otrokom tudi motivacijsko blizu. Le to pospešuje razvoj samokritiĉnosti, otroci se
prepoznavajo v zgodbah drugih in zaĉno kritiĉno razmišljati tudi o svojih postopkih. Ob
branju knjige oz. ogledu filma ali predstave se pri uĉencih poveĉa razumevanje medsebojnih
socialnih odnosov, razvija se lasten vrednostni sistem, oblikujejo stališĉa, mnenja, pogledi.
Uĉenci podoţivljajo, prepoznavajo lastne dogodke, stiske, travme s pomoĉjo literarnih,
filmskih zgodb, junakov. Literatura spodbuja izraţanje soĉutja, spoštovanja, empatije do
soĉloveka, hkrati pa uĉenci ob njej širijo besedni zaklad in znanje. (Klemenĉiĉ, 2016)

2.1 Problemska konferenca (okrogla miza) na temo nasilja
Panelna diskusija oz. okrogla miza je oblika javne diskusije veĉ enakovrednih govorcev.
V razredu jo ţe veĉ let zapored uporabljam v 8. razredu, in sicer po obravnavi sklopa besedil
slovenskega realizma (Maĉkova oĉeta Janka Kersnika in Tavĉarjeva Trţaĉan ter Visoška
kronika). Uvod v dejavnost vedno zaĉnem s pogovorom, kaj sploh pomeni okrogla miza. Z
uĉenci si tudi ogledamo kak primer tovrstne javne razprave, pri tem poudarim kljuĉno vlogo
moderatorja. Dejavnost je zasnovana kot manjši projekt, na katerega se morajo uĉenci dobro
pripraviti. Vkljuĉuje lahko tudi kako uro v raĉunalniški uĉilnici za zbiranje gradiva (ĉe nam
ĉas dopušĉa), sicer pa dobijo uĉenci vnaprej navodila, katero temo naj razišĉejo. Uĉence
razdelim v pare ali trojice (odvisno od velikosti skupine) in jim razdelim teme. Njihova
naloga je, da doma iz ĉasopisov, televizijskih novic ali spleta izberejo veĉ primerov nasilja.
Obenem si iz gradiva pripravijo povzetke, kaj posamezna vrsta nasilja zajema. V grobem tako
nasilje razdelimo na nasilje v druţbi, nasilje v šoli, druţini, nasilje do narave, nasilje do
samega sebe, pa tudi spletno nasilje ter mobing. Uĉence pri tem usmerim k ustreznim virom
na internetu, nekaj gradiva pa jim pripravim tudi sama. Glede na interes oz. voditeljske
sposobnosti doloĉim moderatorja okrogle mize. Ta dobi drugaĉna navodila, pripraviti mora
namreĉ besedilo o nasilju na splošno (pove, kje se z njim sreĉujemo, v katerih oblikah, kaj je
fiziĉno in kaj psihiĉno nasilje …), napove »strokovnjake«, ki bodo sodelovali v okrogli mizi.
Pozove h govoru prvega sodelujoĉega in moderira nadaljnje dogajanje. Ob koncu (pri tem
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pogosto potrebujejo pomoĉ uĉitelja) povzame misli govorcev, nato pa jih pozove, naj
nadaljujejo z razpravo, kako bi te vrste nasilja lahko prepreĉili.
Na okroglo mizo se morajo vsi sodelujoĉi dobro pripraviti, torej prebrati precej literature
na temo, o kateri razpravljajo. Ĉe potrebujejo pomoĉ, se lahko oglasijo pri uĉiteljici
slovenšĉine, uĉiteljici DKE ter v šolski knjiţnici. Uĉence, ki se pripravljajo na tematiko
nasilja v druţini, še posebej opozorim, naj v svojo razpravo in razmišljanje vkljuĉijo tudi
zgodbe, ki smo jih prebrali pri urah slovenšĉine, tako druţinsko nasilje med oĉeti in sinovi v
Kersnikovi sliki Maĉkova oĉeta, o psihiĉnem in fiziĉnem nasilju nad Tomaţkom v Tavĉarjevi
zgodbi Trţaĉan, ter kruto ravnanje oĉeta Polikarpa nad sinom Jurijem v Visoški kroniki. Za
uspešno izvedbo okrogle mize v celoti je ena šolska ura premalo, zato jo skušam umestiti v
urnik kot blok uro oz. v dogovoru z ostalimi uĉitelji glede na urnik, na primer kombiniranje z
uro zgodovine, drţavljanske kulture in etike ali uro z razrednikom, kar odpira še nove
moţnosti debate o temah, ki se dotikajo drugih uĉnih naĉrtov oz. razredne problematike.

3

Evalvacija učne ure

Izvedbo okrogle mize obiĉajno tudi posnamemo s kamero. V eni od kasnejših ur si
posamezne odseke debate ogledamo in pokomentiramo. Za povratno informacijo uĉencev o
izvedeni dejavnosti sem uporabila metodo SPIN. To je analiza prednosti, slabosti, ki izvirajo
iz notranjega okolja, ter priloţnosti in nevarnosti iz zunanjega okolja. Uĉenci so svoja mnenja
izraţali po skupinah, in sicer tako, da se je ena skupina pogovarjala samo o prednostih takšne
debate, druga skupina o slabostih in tako dalje. Na koncu smo njihove misli strnili in
oblikovali zakljuĉke. Primer analize:

4

Zaključek

Uĉni naĉrti posameznih predmetov ne glede na razred sami po sebi naĉeloma ne
predvidevajo posebne obravnave medvrstniškega nasilja, vendar pa pušĉajo nekaj prostora
zanjo. Pri razliĉnih predmetih uĉitelji lahko sledimo uĉnemu naĉrtu, hkrati pa delujemo
preventivno – ozavešĉamo o medvrstniškem nasilju, krepimo sodelovanje med otroki in
poslediĉno izboljšujemo šolsko klimo (po Klemenĉiĉ, 2016). Ena od takšnih dejavnosti,
morda tudi kot spremljevalna dejavnost obseţnejšega šolskega projekta ali dneva dejavnosti,
v katerega bi bila vkljuĉena cela šola, je lahko tudi zgoraj opisana okrogla miza.
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Nasilje, ne hvala!
Violence, no thank you!
Irena Demšar, prof. anglešĉine in francošĉine, Osnovna šola Vodice

Povzetek
V prispevku so predstavljeni primeri dobrih praks, ki so prispevali k zmanjševanju nasilja
na OŠ Vodice. Z vkljuĉenostjo v izobraţevalni projekt Mreţa uĉeĉih se šol smo se uĉitelji
nauĉili opredeliti problem in poiskati ustrezne rešitve zanj. Z vzpostavitvijo reda in discipline
ter z izvajanjem preventivnih programov za prepreĉevanje nasilja uspešno zagovarjamo
naĉelo niĉelne tolerance do nasilja. S projektom »Išĉemo najprijaznejši razred« smo del
odgovornosti za pozitivno, delovno naravnano klimo na šoli prenesli na uĉence. Meseĉne
skupne razredne ure pa so priloţnost, da s pohvalo in nagrado spodbujamo pozitivno vedenje
in odnos do šolskega dela.
Kljuĉne besede: nasilje, Mreţa uĉeĉih se šol, preventivne dejavnosti, »Išĉemo
najprijaznejši razred«, skupna razredna ura
Abstact
This article deals with a few examples of good practice in primary school Vodice which
have contributed to the reduction of violence. Taking part in training and professional
development known as the National School of Leadership in Education, the teachers learned
how to define a problem and find suitable solutions for it. The restoration of order and
discipline as well as the implementation of programmes for the prevention of violence help us
successfully advocate the principle of zero violence tolerance policy. With the project
»Looking for the nicest class« we shifted a part of responsibility for positive working
atmosphere to students. Monthly joint class meetings offer an opportunity to stimulate
positive behaviour and relationship to shool work with praise and reward.
Key words: Violence, the National School of Leadership in Education, preventive
activities, »Looking for the nicest class«, monthly joint class meeting
Lektorica: Jana Ĉemas, prof. slovenskega in nemškega jezika

1

Zakaj v šolah prihaja do nasilja?

Šola je prostor, kjer smo tako uĉenci kot uĉitelji zaradi medsebojnih interakcij
izpostavljeni situacijam, ki lahko sproţijo nasilno vedenje.
Nasilje se zgodi, ko nekdo, ki ravna, kot da je moĉnejši, odvzame pravico do varnosti
drugi osebi tako, da jo prizadene, prestraši, jo ţali, poškoduje ali povzroĉi, da se poĉuti šibko,
nemoĉno. Nasilje se obiĉajno ne zgodi samo enkrat (Štirn … [et al.], 2018).
Priĉujoĉi ĉlanek navaja, kako smo se zaposleni na OŠ Vodice lotili prepreĉevanja nasilja.
Najprej je bilo potrebno izoblikovati jasna pravila sprejemljivega vedenja tako na ravni šole
kot na ravni oddelkov. Uĉitelji se ţe vrsto let usposabljamo za uspešno reševanje konfliktov, v
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okviru razrednih ur in dnevov dejavnosti izvajamo preventivne programe proti nasilju.
Razvijamo in krepimo socialne ter ĉustvene kompetence pri uĉencih. Vzgajamo jih, kako
ravnati v situacijah, ko pride do nasilja, kako nuditi podporo vrstniku, ki se znajde v nasilni
situaciji. Ţrtvam nasilja nudimo takojšnjo pomoĉ oz. le-to poišĉemo izven našega zavoda, ĉe
sami nismo zadostno usposobljeni za reševanje doloĉene teţave.
Otrok ne moremo povsem zašĉititi pred nasiljem, lahko pa jih okrepimo z informacijami,
z znanjem in z vešĉinami, da se bodo znali ustrezno odzvati v takšnih situacijah (Štirn … [et
al.], 2018).

2

Kako smo se na OŠ Vodice odločili reči nasilju »Ne, hvala«?

Izboljšave v šolah obiĉajno nastajajo na pobudo uĉiteljev. Tako se je leta 2001 uĉiteljski
zbor odloĉil, da se vkljuĉi v Mreţo uĉeĉih se šol 1 – izobraţevanje, ki ga organizira Šola za
ravnatelje.
Projekt Mreţe uĉeĉih se šol je zasnovan tako, da šole same odkrivajo svoje probleme in
jih tudi rešujejo same. Spodbuja sodelovalno kulturo v šoli in med šolami (Erĉulj, 2002).
Na OŠ Vodice se je izoblikoval tim, ki se je v okviru projekta najprej sam izobraţeval. Po
konĉanem prvem sklopu so timovci celoten uĉiteljski zbor vodili skozi posamezne faze
odkrivanja in reševanja teţav. Z metodo sneţne kepe smo prepoznavali teţave na šoli, se
osredotoĉili na najbolj pereĉe teţave in nazadnje izbrali problem organizacije deţurstva
(jutranjega varstva, deţurstva med odmori in med kosilom), ki smo ga nato z naĉrtovanimi
akcijami zaĉeli reševati. Najprej je bilo potrebno osnovati in zapisati pravila hišnega reda,
kajti le tako je bilo na šoli mogoĉe vzpostaviti red in disciplino. Z doslednim deţuranjem smo
dosegli, da so se zapisana pravila zaĉela izvajati, s tem pa smo prepreĉili marsikateri konflikt
in se izognili potencialnim nasilnim situacijam.
Doseţeni rezultati so uĉiteljski zbor spodbudili, da se vkljuĉi tudi v Mreţo uĉeĉih se šol
2, ki je bila namenjena usvajanju strategij za prepreĉevanje nasilja. Odloĉili smo se, da bomo
na naši šoli odloĉno nastopili zoper nasilje in zavzeli stališĉe niĉelne tolerance do njega. V
šolskem letu 2008/09 smo pripravili akcijski naĉrt z vrsto aktivnosti preventivne narave in
dejavnosti, ki so bile namenjene uĉencem, delavcem šole in tudi staršem. Osnovan je bil
Vzgojni naĉrt OŠ Vodice. Ţe naslednje šolsko leto se je klima na šoli znatno izboljšala.
Na predmetni stopnji smo zaĉeli tudi s projektom »Nasilje, ne hvala«, ki se je z letošnjim
šolskim letom zaradi boljše prepoznavnosti preimenoval v »Iščemo najprijaznejši razred«.
Projekt je nastal z namenom, da bi izboljšali disciplino in zavzetost uĉencev za delo. Iskali
smo naĉine, kako bi uĉence spodbudili, da bi se bolj zavedali svojih dolţnosti, ne le pravic.
Dober naĉin preventivnega kot tudi korektivnega delovanja je nagrajevanje. Oblikovali smo
pravila in kriterije, po katerih razred kot celoto ocenjujemo z ocenami od 1 do 5. Pravila, ki
jih upoštevamo pri ocenjevanju pri posameznem predmetu, so osnovna pravila šolskega oz.
hišnega reda – pravoĉasno prihajanje k pouku, prinašanje pripomoĉkov, opravljanje domaĉih
nalog, sodelovanje pri pouku, medsebojna pomoĉ, naloge deţurnega uĉenca, skrb za ĉistoĉo
prostorov, primerno obnašanje pri pouku, na hodnikih, na dnevih dejavnosti, spoštljiv odnos
do vseh delavcev šole, prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja …
Vsak uĉenec torej prispeva k skupni oceni razreda – z neupoštevanjem pravil se ocena
ustrezno zniţa. Ocene se vpisujejo na posebej pripravljen obrazec, ki ga zadolţeni uĉenec nosi
iz razreda v razred. Pri urah, kjer so uĉenci razdeljeni v skupine, imajo uĉitelji poseben
ocenjevalni list – za to uro se izraĉuna povpreĉna ocena obeh skupin in se vpiše na osnovni
obrazec. Ob koncu dneva se izraĉuna povpreĉna ocena dneva, iz povpreĉnih ocen posameznih
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dni v enem tednu se izraĉuna povpreĉje tedna, nato pa še povpreĉje tedenskih ocen ob koncu
meseca. V tekmovanju se med seboj vsak mesec pomerijo uĉenci 6. in 7. razredov ter uĉenci
8. in 9. razredov.
Uĉenci veĉinoma radi sodelujejo v projektu in se tudi trudijo, da so ĉim bolje ocenjeni.
Na predmetni stopnji imamo ob petkih 5. šolsko uro razredno uro in razrednik ima tako
pregled nad ocenami, ki so jih uĉenci pridobili med tednom. To je lahko povod za pohvalo ali
pa za pogovor o tem, zakaj je ocena pri posameznem predmetu nizka. Ocene odraţajo
dinamiko v razredu, odnos uĉencev do posameznega predmeta, ne nazadnje tudi do
posameznega uĉitelja.
Enkrat meseĉno, vsak prvi petek v mesecu, imamo skupno razredno uro. Uĉenci druge in
tretje triade se zberejo v šolski telovadnici. Skupna razredna ura je priloţnost, da vsi skupaj
slišijo pomembna obvestila in da razglasimo rezultate tekmovanj. Ĉe je potrebno, uĉence tudi
opozorimo na neprimerno vedenje. Ob koncu skupne razredne ure razglasimo zmagovalca
našega projekta »Išĉemo najprijaznejši razred«. Zmagovalni razred prejme sladko nagrado.

3

Kaj storiti, da bo nasilja čim manj?

Pri vzgoji, ki temelji na proaktivnem in preventivnem delovanju, so najpomembnejši
zgledi, ki jih dajemo uĉencem vsi zaposleni v šoli in njihovi starši v vsakdanjem ţivljenju.
Šola in uĉitelji morajo naĉrtovati in izvajati vzgojne dejavnosti na ravni šole, na ravni
posameznih razredov ali oddelkov in po potrebi tudi s posameznimi uĉenci (Štirn … [et al.]).
Naša ţelja je, da s preventivnim delovanjem zmanjšamo število neţelenih dogodkov in s
tem zagotovimo veĉjo varnost otrok in kakovostnejše ţivljenje in delo na šoli. Kljuĉnega
pomena je deţuranje uĉiteljev na hodnikih in v jedilnici. Projekt »Iščemo najprijaznejši
razred« spodbuja uĉence k odgovornejšemu pristopu k šolskemu delu in sprejemljivemu
vedenju. Ţe vrsto let na šoli uĉence ozavešĉamo o spletnem nasilju, v 4. razredu pa izvajamo
t.i. CAP delavnice. V zadnjih letih se je skupina strokovnih delavk usposobila za izvajanje
programa NEON, s katerim prepreĉujemo medvrstniško, spletno in spolno nasilje. Delavnice
z letošnjim šolskim letom izvajamo v 2., 4., 5., 6. in 7. razredu pod naslovom »Varni, moĉni
in svobodni«. Preventivne aktivnosti izvajamo z namenom, da bi prepreĉili, da bi otroci
utrpeli travmatiĉne posledice nasilja.

4
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Grizenje med malčki – razvojno obdobje ali medvrstniško nasilje?
Biting among Toddlers – Development Phase or Peer-to-Peer
Violence?
Anastassia Felini Brstilo, dipl. vzgojiteljica predš. otrok, vrtec Najdihojca

Povzetek
V vrtcu v skupinah prvega starostnega obdobja se pogosto zgodi, da otrok ugrizne
sovrstnika. Ĉeprav gre za pojav, ki je normalen za otroke do dopolnjenega tretjega leta, je
prav, da se odrasli nanj odzovemo. V ĉlanku sem podala nekaj teoretiĉnih izhodišĉ in svoj
primer ravnanja ob ponavljajoĉem in pogostem grizenju.
Kljuĉne besede: grizenje, nasilje, razvojno obdobje
Abstract
In the kindergarten classes of the first age group it usually happens that a toddler bites
their peer. Although this occurrence is normal for children aged up to three years, the adults
should still respond to it. The article outlines some theoretical starting points and provides an
example of how to act in case of repeated and frequent biting.
Keywords: biting, violence, development phase
Lektorica: Lara Kobe (Diplomska.si)

1

Normalen pojav, ali nasilje?

Pri obravnavi grizenja v prvem starostnem obdobju v vrtcu najprej pogledamo razvojne
znaĉilnosti malĉkov. V tem kontekstu se grizenje zdi popolnoma normalen in pogost pojav.
Pa vendar Olweus (1995) agresivno vedenje, v katerem povzroĉitelj uporabi lastno telo ali
predmet, s katerim poškoduje drugo osebo, opredeljuje kot nasilje. Muršiĉ idr. (2010) pravijo,
da o nasilju govorimo le, ko gre za zlorabo sile oziroma moĉi – ko ĉlovek v odnosu do
soĉloveka ravna tako, da krši njegove ĉlovekove pravice, njegove objektivne legitimne
interese. Po SSKJ (2000) je nasilje dejaven odnos do koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska.
Ĉe bi spregledali starost malĉkov, bi torej grizenje oznaĉili za nasilje.

2

Vzroki in posledice grizenja

Grizenje ima lahko veĉ vzrokov – frustracija ob izraţanju ĉustev, izziv igre z drugimi
otroki, raziskovanje vzroka in posledice, spoznavanje, izrašĉanje zob, ponavljanje za drugimi,
sooĉanje z neugodnimi obĉutji (http://csefel.vanderbilt.edu). Ĉeprav je grizenje normalno, pa
ni tudi sprejemljivo (http://csefel.vanderbilt.edu). Z nasilnim ravnanjem skuša posameznik
doseĉi nekaj njemu pomembnega. Tega se lahko zaveda ali pa tudi ne. Nasilen ĉustveni odziv
ima tako vedno svojo logiko in smisel, tudi ko se zdi povsem nerazumen. Razumeti nasilje pa
ne pomeni tudi odobravati in sprejemati nasilje (Muršiĉ idr. 2010). Posledice grizenja so
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najveĉkrat modrice v obliki odtisa zob, pogosto pa se otroci zaĉnejo izogibati stika z
»agresorjem«, kar kaţe na strah pred njim.

3

Moja izkušnja obravnave grizenja v lanskem šolskem letu

Tinĉek (ime je izmišljeno) je naš vrtec zaĉel obiskovati septembra. Star je bil dve leti.
Nekaj posameznih primerov ugrizov smo imeli ţe pred tem pri drugih otrocih in smo jih
vedno hitro rešili. Kmalu po Tinĉkovem prihodu v našo skupino sva s sodelavko videli, da bo
treba tokrat pojav reševati sistemsko. Tinĉek in še trije drugi dvoletniki so se pridruţili
skupini otrok, ki so vrtec obiskovali ţe v preteklem šolskem letu. Ostali trije otroci so hitro
našli prijatelje, Tinĉek pa je imel pri tem teţavo. Hitro je navezoval stike, otroci so ga dobro
sprejeli, potem pa se je zalomilo. Tinĉek je rad ugriznil. Ugriznil je moĉno in mnogokrat se je
ponovilo.
Prvi ukrep: Tinĉka sva s sodelavko ustavili, potem pa pokazali na jokajoĉega
»prijatelja«in pokazali odtis zob: »Poglej, kako se mu pozna. Boli ga, vidiš, kako joka. Kako
bi se pa ti poĉutil, ĉe bi on tebe ugriznil? Tudi tebe bi bolelo in bi jokal. Vidiš, zato on tebe
nikoli ne ugrizne, ti pa njega ne boš veĉ.«Tinĉek ni ostal ravnodušen. Oĉitno mu je bilo ţal za
ugriz. Pritrdil je, da ne bo nikoli veĉ ugriznil drugih otrok. Še pred koncem dneva pa so bili
odtisi njegovih zob ţe pri naslednji ţrtvi.
Naslednji ukrep je bil pogovor s starši vseh udeleţenih posebej. Reakcije staršev so
obiĉajno moĉne, zato sva se s sodelavko za pogovore dobro pripravili. Med komunikacijo s
starši moramo ostati mirni, samozavestni in artikulirani(Crisalli, 2008). Staršem vseh otrok
sva s sodelavko pojasnili grizenje najprej kot pogost pojav oz. obdobje v razvoju otrok, potem
pa tudi našteli nekatere vzroke za pojav grizenja in predstavili najin naĉrt ukrepanja. S starši
ţrtev sem delila izkušnjo, da otroci obiĉajno hitro oprostijo ugriz in do travm pri ţrtvah
naĉeloma ne prihaja, kar jih je pomirilo. Razloţila sem jim, da se otroci pogosto znajdejo v
zadregi, kako komunicirati problem, in da je ugriz eden od naĉinov komuniciranja malĉkov.
Tinĉkove starše sva s sodelavko vprašali, ĉe se je grizenje tudi doma ali v krogu sorodnikov in
druţinskih prijateljev ţe kdaj pojavilo. Odgovor je bil pritrdilen. Na vprašanje, zakaj oz. v
kakšnih okolišĉinah, pa starša nista imela odgovora.
S sodelavko sva se odloĉili, da bova opazovali, v katerih situacijah se grizenje pojavlja,
katere situacije so sproţilci, in sistematiĉno reševali problem. Vsi smo se strinjali, da je treba
ukrepati vedno, kadar pride do ugriza, in sicer s pogovorom o dogodku. Našli smo nekaj
sproţilcev, jih dosledno prekinjali, prepreĉevali, vseeno pa se je grizenje nadaljevalo.
Da bi ublaţila Tinĉkov stres, sem ga vprašala, s katerimi igraĉami se rad igra, s kom se
rad igra in kateri otroci so njegovi prijatelji. Med umirjenimi igrami so se sestavljanke
izkazale za najbolj uĉinkovite. Pri prijateljstvih pa sva naletela na teţavo. Tinĉek otrok v
skupini namreĉ ni imel za prijatelje. Ko sem ga vprašala, kdo je njegov prijatelj, je vedno
odgovoril »mamica«ali »ati«. Ko sem naštevala imena otrok, je za vse otroke, razen ene
izjeme, trdil, da niso njegovi prijatelji. Le za enega deĉka ni bil prepriĉan. Po tem pogovoru
sem se odloĉila, da mu ob vsaki priloţnosti poudarim, da se doloĉen otrok ţeli igrati z njim,
da je njegov prijatelj. Veliko smo prepevali pesem Mi se imamo radi, v besedilo pa smo
vkljuĉili imena vseh otrok v skupini.
S starši smo si redno izmenjevali informacije o dogajanju. En mesec kasneje sem Tinĉku
ob vprašanju, kateri otroci so njegovi prijatelji, zopet naštela imena otrok. Tokrat je veĉini
imen pritrdil. Grizenje je postopoma izzvenevalo, do drugih oblik nasilja nad sovrstniki pa ni
prihajalo.
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4

Grizenje je potrebno preprečevati

Ĉeprav grizenje do tretjega leta starosti izzveni, je prav, da grizenje dosledno
prepreĉujemo. Otroka, ki grize, je treba podpreti na naĉin, da v obdobju premagovanja
problema grizenja ne bi mislil, da je sam po sebi slab ali nesprejemljiv (Crisalli, 2008).
Moja izkušnja je, da se v obdobju prepreĉevanja grizenja lahko otrok nauĉi frustracije
reševati s pogovorom – v obdobju od drugega do tretjega leta namreĉ otroci ţe poveţejo dve
do tri besede (proti tretjemu letu celo veĉ) v stavek, posnemajo stavke odraslih in s kratkimi
stavki izraţajo lastne ţelje in zahteve (www.mojlogoped.si) – na miren naĉin, ĉe problema ne
rešujemo dosledno, pa zna po tretjem letu grizenje zamenjati drugaĉna oblika nasilja, kot na
primer pretepanje, suvanje, boksanje, brcanje …Ob prebiranju prispevkov o medvrstniškem
nasilju (Nasilje v šoli 2010) namreĉ zasledimo, da se otroci nasilja uĉijo ţe v zgodnjem
otroštvu.
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Stop nasilju in zlorabi otrok s preventivnim programom NEON
Stop Violence and Child Abuse with the NEON Prevention Programme
Daniela Babiĉ, profesorica razrednega pouka, Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice

Povzetek
Otroci se vsakodnevno sreĉujejo z razliĉnimi vrstami nasilja in zlorab, zato na šoli ţe od
leta 2011/2012 izvajamo program za preventivo nasilja in zlorabe otrok. Z njim se uĉenci
nauĉijo, kako prepoznati zanje potencialno nevarne situacije in kako se pred njimi uspešno
zašĉititi.
Pozitivni rezultati izvajanja tega programa se kaţejo v vsakodnevnih situacijah. Uĉenci
znajo oceniti zanje nevarne situacije ter se po pomoĉ obrniti na odraslo osebo. V sporih
uporabijo besedo ne ter sovrstnika opozorijo, naj s svojim ravnanjem preneha. Poslediĉno
uĉenci pogosteje sami zgladijo medsebojne spore in manj toţarijo.
Kljuĉne besede: nasilje, zloraba, preventiva, program NEON
Abstract
These days children are exposed to various types of violence and abuse day by day,
therefore, a child maltreatment prevention programme has been implemented at our school
since 2011/2012. Children are taught to distinguish potentially dangerous situations in order
to avoid them successfully. Positive outcomes of the implemented programme are reflected in
everyday situations. Students are able to estimate dangerous situations and approach an adult
person for help. When arguing with schoolmates the word no is often used which reminds
them to stop behaving inappropriately. Consequently, students are more likely to settle their
disagreements by themselves than telling on them.
Key words: violence, abuse, prevention, NEON programme
Ime in priimek lektorice: Simona Karl, profesorica slovenšĉine

1

Uvedba primarno preventivnih programov v osnovno šolo

Za nekatere otroke je izkušnja z razliĉnimi oblikami nasilja del njihove realnosti.
Poledice tega negativno vplivajo na osebnostni razvoj otrok, njihovo zdravje in dobro poĉutje,
delo v šoli in na splošno kakovost njihovega ţivljenja. Prav zaradi tega ţe od leta 2012 na
Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice sistematiĉno izvajamo primarno preventivo s
programom NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok. Zavedamo se, da otrok pred
nasiljem ne moremo zašĉititi, lahko pa jih okrepimo z informacijami, znanjem in vešĉinami,
kako se ustrezno odzvati v takšnih situacijah (Štirn, Pirc, Bobnar, Kostanjevec, Šibilja 2018).
Prav program NEON pa ponuja pozitiven naĉin obravnave resnih in zahtevnih tem, kot sta
nasilje in spolna zloraba otrok.
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2

Nasilje in preventivni program NEON

2.1 Opredelitev, oblike in posledice nasilja
Definicij nasilja je veliko. Gre za obliko vedenja, ki ga ĉlovek lahko izbere (Muršiĉ,
Milivojević, Brvar, Filipĉiĉ, Lešnik Mugnaioni, Pušnik 2010). Slovar slovenskega knjiţnega
jezika nasilje opredeli kot »dejaven odnos do koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska« (2005,
str. 624). Munc (2010) definira nasilje kot zlorabo moĉi v razliĉnih oblikah, Zakon o
prepreĉevanju nasilja v druţini (Uradni list RS, št. 16/) pa ga podrobneje opredeli kot vsako
uporabo fiziĉnega, spolnega, psihiĉnega ali ekonomskega nasilja enega druţinskega ĉlana
proti drugemu druţinskemu ĉlanu oziroma zanemarjanje ĉlana. Pravilom gre za ponavljajoĉe
se dejanje (Muršiĉ, Klemeniĉiĉ, Kerin, Filipĉiĉ, Karajić, Bertok 2016), ki se je razmahnilo s
pojavom ĉloveka (Erb 2004).
Kot uĉiteljica razrednega pouka pri uĉencih v razliĉnih socialnih okoljih najpogosteje
zasledim medvrstniško nasilje, ki se izvaja med uĉenci pribliţno enake starosti ali sovrstniki
(Peĉjak 2014). Uĉitelji najhitreje zaznamo fiziĉno nasilje, kjer en uĉenec drugemu zada
boleĉino, poškodbe, ter verbalno nasilje, med katerega uvršĉamo razliĉne vzdevke, ţaljivke,
posmehovanje, kriĉanje, groţnje, izsiljevanje. Ţal je pogosto spregledano psihiĉno nasilje nad
posameznikom, ki še posebej v otroških letih bistveno vpliva na nadaljnji ĉustven razvoj
posameznika. Ta je sooĉen z groţnjami, podkupovanjem, izsiljevanjem ali izolacijo (Munc
2010). Priĉa smo tudi spolni zlorabi - izkorišĉanje otroka v spolnih aktivnostih z odraslo
osebo ali osebo, ki je starejša od njega (Aniĉić, Lešnik Mugnaioni, Plaz, Vanĉek, Dobnikar,
Veseliĉ, Zabukovec Kerin 2002).
Otroci se na nasilje odzovejo razliĉno in posledice, ki jih utrpijo, so razliĉne. Travmatske
izkušnje nasilja porušijo obĉutek varnosti, kontrole, zaupanja vase ali druge ljudi. Povzroĉijo
lahko izjemno slikovitost spomina ali popolno blokado. Lahko se spremenijo otrokove
predstave o sebi, drugih in svetu. Ena od posledic je lahko, da fiziĉno nasilje sprejme kot
ustrezen naĉin reševanja konfliktov (Štirn in drugi 2018). Naštete so le nekatere od mnogih.

2.2 Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok
Ustrezna preventiva za zašĉito pred nasiljem in zgodnja intervencija za zašĉito otroka je
izjemnega pomena, saj s tem prepreĉimo oz. zmanjšamo posledice nasilja, ki jih lahko otrok
utrpi.
Pri slednjem nam na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice pomaga izvajanje
Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki ga je pripravil ISA inštitut v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, ki projekt sofinancira.
Mentorji smo se na izobraţevanjih usposabljali, kako krepiti varovalne dejavnike otrok,
kako se odzvati in pomagati, kadar ugotovimo, da je otrok ţrtev nasilja.
Cilj programa je, da bi se otroci znali in zmogli zašĉititi pred nasiljem in zlorabo.
Osnovno sporoĉilo otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico biti varni, moĉni in
svobodni.
Namenjen je uĉencem od 2. do 4. razreda; na naši šoli izvajamo program s tretješolci
(pridobiti je potrebno pisno soglasje staršev za sodelovanje); njihovim staršem in zaposlenim
na šoli.
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Pred prvo izvedbo programa v šolskem letu 2011/2012 smo program predstavile
sodelavcem (uĉiteljskemu zboru in tehniĉnemu osebju). Izpostavile smo njegova izhodišĉa,
osnovne informacije o problematiki nasilja in zlorabe otrok, moţne posledice nasilja,
priporoĉila za ustrezen odziv na razkritje nasilja, delavnice za otroke (posnetek), priporoĉila
za pogovor z otrokom o nasilju.
Pred izvedbo delavnic vsako leto na roditeljskem sestanku na enak naĉin predstavimo
program tudi staršem.
Z otroki v razredu izvajamo delavnice tri izvajalke. Ena oseba vodi, dve sodelujeta pri
izvedbi iger vlog in priskoĉita na pomoĉ, kadar je to potrebno. Delavnica se je do vkljuĉno
šolskega leta 2018/2019 izvajala v enem sreĉanju v trajanju 60 minut, sledilo je 30 minut za
morebitne individualne pogovore otrok z izvajalkami. Zaradi prenove programa bomo od
šolskega leta 2019/2020 izvajale delavnice v dveh sreĉanjih z enakimi ĉasovnimi intervali.
Otroci se uĉijo:
 o treh osnovnih pravicah biti varen, moĉen in svoboden (nauĉijo se jih pokazati z
rokami),
 prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja,
 samozašĉitnih vešĉin (reĉi ne, oditi stran, posebnega varovalnega krika, nekaj
osnovnih samozašĉitnih udarcev),
 o pomembni podpori vrstnikov,
 razliĉnih naĉinih, kako povedati o izkušnji nasilja ali o svoji stiski odrasli zaupni
besedi.
Na delavnicah, skupaj z otroki obravnavamo:





medvrstniško nasilje,
nasilje oziroma tveganjem ugrabitve otroka s strani neznanega storilca,
spolne zlorabe s strani odraslega ĉloveka, ki ga otrok pozna,
pogovor z zaupno odraslo osebo.

Delavnice potekajo po vnaprej zapisanem scenariju. Otroci in izvajalke sedijo v odprtem
krogu v isti višini. Teme obravnavamo skozi skupno diskusijo in igro vlog. Vodja delavnice
povezuje igre vlog in usmerja delo. Diskusija se odvija pred in po vsakem zaigranem prizoru.
Vsako situacijo zaigramo najprej kot neuspešen prizor, potem kot uspešno rešen prizor. Pri
igri uspešno razrešenih prizorov sodelujejo tudi otroci, razen pri situaciji spolne zlorabe. Po
vsakem uspešno razrešenem prizoru zaploskamo izvajalkam in otrokom, ki so se znali
zašĉititi pred nasiljem.
Po delavnici otroci individualno prihajajo k izvajalkam. Na pogovoru obiĉajno povedo,
kaj jim je bilo všeĉ. Z izvajalkami ponovijo osnovna sporoĉila programa, o nasilju
spregovorijo zelo redko. Razkritje ni glavni namen ĉasa za ponovitev.

3

Rezultati programa NEON na šoli

Vsakoletna evalvacija izvajanja programa NEON je pokazala, da otroci razvijejo
predstave o potencialno nevarnih situacijah in v praksi znajo uporabiti pridobljene
samozašĉitne vešĉine. Nikoli jih ne zlorabljajo. Sama imam pri uĉencih v ĉetrtem razredu ţe
tretje leto zapored priloţnost spremljati uporabo pridobljenih vešĉin. Zelo pogosto pri sporih z
vrstniki uporabijo besedo ne in s tem vrstnika opozorijo, da se z njegovim ravnanjem ne
strinjajo in naj ti s svojim ravnanjem prenehajo.
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Prav tako v situacijah, ko se ne poĉutijo varno, poišĉejo odraslo osebo in jo prosijo za
pomoĉ; po potrebi tudi drugo, ĉe jim prva ne prisluhne. Otroci razumejo razliko med
toţarjenjem in informacijami, ki jih morajo povedati uĉiteljici. Menim, da zaradi tega
toţarjenja s strani otrok veliko manj.
Zadovoljstvo z rezultati programa na šoli je spodbudilo ostale sodelavke za nadaljnje
izobraţevanje in spoznavanje ostalih programov NEON. Tako smo program Varni brez
vrstniškega nasilja na šoli uvedli še v 2., 5., 7. in 8. razred.

4
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Kako razvijanje čustvene inteligence preko delavnic »stop nasilju« vpliva
na razredno klimo
How does development of emotional intelligence through “stop violence”
workshops influence the class climate
Mateja Firbas, univ. dipl. prof. defektologije, Osnovna šola Sveta Ana

Povzetek
Lastno zadovoljstvo z ţivljenjem, uspešnost na razliĉnih podroĉjih, kot so šola, druţina,
delo in medosebni odnosi so pokazatelj visoke ĉustvene inteligence. Ker le-ta ni gensko
pogojena, lahko in moramo nanjo vplivati, jo razvijati. Cilj druţbe je namreĉ vzgojiti mlade v
odgovorne, uspešne, samostojne odrasle. Zato je pomembno, da razvijamo ĉustveno
inteligenco primarno doma, prav tako pa ne pozabimo na njen pomen tudi v ĉasu šolanja.
Kljuĉne besede: delavnice, ĉustva, poĉutje, razred
Summary
Being satisfied with life, high performance in various fields such as school, family, work
and interpersonal relationships are indicators of high emotional intelligence. Since emotional
intelligence is not genetically conditioned, it can and should be influenced and developed. The
aim of society is to educate young people into becoming responsible, successful and
independent adults. That is why it is important to develop emotional intelligence primarily at
home, as well as keeping its importance in mind during school.
Key words: workshops, emotions, feeling, classroom
Lektorirala: Barbara Pristovnik

1

Uvod

Razvijanje ĉustvene inteligence je pomembno za vsakega posameznika. Po prebrani
strokovni literaturi so posamezniki z višjo ĉustveno inteligenco uspešnejši v šoli, pri študiju, v
sluţbi in delujejo bolj organizirano, samozavestno, odgovorno in ustvarjalno. Na razvoj
ĉustev primarno vplivajo starši. Zaradi razliĉnih pogojev vzgoje pa imajo pomemben vpliv
tudi uĉitelji. Zato je za razvoj uspešnega, samozavestnega posameznika kljuĉnega pomena
vplivati na razvoj ĉustvene inteligence tudi v ĉasu šolanja.
Ob pomoĉi izobraţevanj Društva za boljši svet smo zaĉeli naĉrtno razvijati ĉustveno
inteligenco med uĉenci oddelka. Poudarek delavnic je bil poznavanje lastnih moĉnih in šibkih
podroĉij, spoznavanje sošolcev, s katerimi preţivijo veĉji del dneva, in primerne
komunikacije ter iskanje primernih rešitev konfliktnih situacij.
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2

Pojem čustva

Emocije imajo v našem ţivljenju velik pomen, saj nas poţenejo v akcijo, usmerjajo
pozornost ter organizirajo odzive bioloških sistemov, da bi bili pripravljeni za najboljši odziv,
da bi se lahko branili v primeru nevarnosti, da bi varovali stvari, se lahko zaljubili, ţalovali ter
sledili ciljem. Glede na okolje so prav ĉustva tista, ki doloĉajo naš poloţaj ter nas privlaĉijo k
doloĉenim osebam, idejam, dejanjem oz. nas od teh odvraĉajo (Schilling 2000).

3

Pomen čustvene inteligence za mladostnika

Ĉustvena inteligenca pomeni sposobnost prepoznavanja in uravnavanja lastnih emocij,
motiviranje samega sebe, prepoznavanje emocij drugih in urejanje odnosov (Goleman 1997).
Ĉustveni koeficient pri posamezniku ni gensko doloĉen. Na njega lahko vplivamo, ga
spreminjamo, nadgrajujemo in izboljšujemo (Shapiro 1999).
Uĉenci z visoko ĉustveno inteligenco imajo boljše odnose s sovrstniki. Vedo in razumejo,
da mora biti vedenje premišljeno, da pa pri tem vseeno ne smejo pozabiti na svoje vrednote ali
potrebe.
Raziskave poroĉajo, da se v okolju, v katerem se spodbuja socialni in ĉustveni razvoj
uĉencev, poveĉuje uĉni uspeh, izboljša se odnos med uĉiteljem in uĉencem, neprimerno
vedenje pa se zmanjša.
Na ĉustveno inteligenco otroka v veliki meri vplivajo starši – kako ravnajo z njim, kako
mu pomagajo pri pametnem ravnanju s ĉustvi, koliko spoštujejo njegova ĉustva in koliko se
jim zdijo ĉustveni odzivi primerni (Schilling 2000). Ker veliko druţin ne zagotovi pravilnega
razvoja ĉustvene inteligence otrok in veĉina otrok obiskuje šolo, je le-ta odgovorna, da
nadomesti, kar so druţine zanemarile (Goleman 1997). Uĉitelji tako sodelujejo pri razvoju
njihove ĉustvene inteligence. Sami pa se morajo zavedati lastnih ĉustev in znati ustrezno
upravljati z njimi (Denham 2001).

4

Razvijanje čustvene inteligence v razredu

Pred dvema letoma sva postali razredniĉarki šetnajstim šestošolcem. Pri primopredaji
razreda je bivša razredniĉarka navedla, da se v razredu dogaja fiziĉno ter psihiĉno nasilje (še
posebej med dvema uĉencema). Problematiko smo spremljali vse šolsko leto, sproti reševali
spore, vodili razgovore z uĉenci in starši, vendar smo menili, da je potrebno narediti še kaj
veĉ.
Zaradi nastalih teţav smo se ob koncu šolskega leta pridruţili projektu »Stop nasilju«.
Opolnomoĉili smo svoje znanje komunikacije in pristopa reševanja sporov z nenasiljem.
Delavnice smo izvajali dvakrat meseĉno. Veĉinoma smo jih izvajali v okviru razrednih
ur. Uĉenci so poslediĉno spoznavali moĉna podroĉja drugih in sebe, pogovarjali smo se o
ĉustvih ter spoznali, da je vsako ĉustvo (prijetno ali neprijetno) pomembno. Preko razliĉnih
ţivljenjskih zgodb so se uĉenci vţivljali v razliĉne situacije in skozi aktivno delo – dialog,
delo v skupinah – iskali primerne rešitve.
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5

Rezultati delavnic »Stop nasilju«

Trenutno uĉenci obiskujejo osmi razred. V razredu izvajamo delavnice leto in pol. Za
laţjo analizo pomena delavnic so uĉenci izpolnili anketne vprašalnike. Prvi vprašalnik je
preverjal njihovo poznavanje ĉustev, drugi njihov pogled na ĉustva ter zadnji splošno mnenje
o izvajanju delavnic »Stop nasilju«.
Izkazalo se je, da uĉenci, stari pribliţno 13 let, dobro poznajo ĉustva, jih med seboj loĉijo
ter se zavedajo, zakaj jih doţivljajo. 81% anketirancev se ĉustva zdijo pomembna in jih
zanimajo. Loĉijo prijetna od neprijetnih ĉustev ter se zavedajo, da so vsa ĉustva pomembna. V
81% razumejo, da ĉustev ni ustrezno izraţati z nasiljem. Splošno se strinjajo, da na boljše
poznavanje ĉustev vpliva tudi šola.
V odgovor na vprašanje, kako so delavnice vplivale na njih same, najveĉkrat navajajo
boljše reševanje konfliktov, laţje sprejemanje drugaĉnosti, razliĉno mišljenje ljudi, boljše
poznavanje sebe, drugih in poslediĉno boljše odnose s sošolci. Zavedajo se samokontrole nad
svojimi ĉustvi, lastnim vedenjem. V razredu opaţajo veĉjo povezanost, sprošĉenost, zaupanje,
veĉjo pripravljenost medvrstniške pomoĉi ter razumevanja. Opisujejo, da pridobljeno znanje
lahko uporabljajo v praksi ter ga širijo izven razreda.
Razredniĉarki ugotavljava, da so uĉenci med seboj bolj povezani. Jasno pokaţejo, ĉe se
kdo vede nesprejemljivo, in mu to na primeren naĉin povedo. Ob primeru neustreznega
vedenja se svoje napake zavedajo in primerno opraviĉijo (sprejmejo odgovornost za svoja
dejanja). V razredu, med uĉenci, v zadnjem letu ne zaslediva nobene vrste nasilja, ni veĉ
fiziĉnega obraĉunavanja uĉencev, prav tako pa ne psihiĉnega, kot so groţnje, manipuliranje,
ustrahovanje.

6

Zaključek

Znanje, pridobljeno na delavnicah, je pozitivno vplivalo na odnose v razredu. Spoznali
smo pomen ĉustev (prijetnih in neprijetnih), dobrih lastnosti in pomembnosti vsakega
posameznika, pomen ustrezne komunikacije (s katero se lahko izognemo konfliktom) ter
poudarjali reševanje sporov brez nasilja. Delavnice so celoten razred povezale v celoto,
uĉenci delujejo povezano, med seboj sodelujejo, si pomagajo, sprejemajo drugaĉnost ter
poskušajo reševati spore in nesoglasja nenasilno. Delavnice so jemali pozitivno, kot obliko
sprošĉenega spoznavanja, hkrati pa kot uĉenje za ţivljenje. Za naprej si ţelijo še takšnih
delavnic, s katerimi bi se še bolj poduĉili o pomenu komunikacije in prijateljstva ter razvijali
svojo ĉustveno inteligenco.
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Učinkoviti pristopi reševanja konfliktov pri urah oddelčne skupnosti v OŠ
Effective approaches to conflict resolution in departmental community
hours in elementary schools
Irena Grašiĉ Arnuš, un. dipl. prof. slovenšĉine in nemšĉine,
Osnovna šola Kuzma

Povzetek
V ĉlanku je predstavljeno uspešno sooĉanje z izzivi raznolikosti in drugaĉnosti, glede na
socialno nespodbudno okolje, v katerem leţi šola, tako pri pouku kot v vsakdanjem ţivljenju.
Prizadevamo si spodbuditi in okrepiti zaupanje, spoštovanje ter sodelovanje tako v
medsebojnih odnosih kot tudi prepreĉevanju konfliktnih situacij. Predstavljeni bodo
uĉinkoviti pristopi reševanja konfliktov, s katerimi prispevamo h krepitvi socialnih spretnosti
in medsebojnega razumevanja uĉencev ter o soustvarjanju spodbudne klime v razredu za
sodelovanje in uĉenje. Predstavljene bodo tudi razliĉne strategije konstruktivnega reševanja
konfliktov in uravnavanja moteĉega vedenja uĉencev. Na primerih dobrih praks bomo
predstavili uĉinkovite naĉine vkljuĉevanja razliĉnih/drugaĉnih uĉencev, spodbujanja
sodelovanja in oblikovanja uĉeĉih se skupnosti v razredih oziroma v šoli.
Kljuĉne besede: drugaĉnost, pristopi reševanja konfliktov, nespodbudno okolje, primeri
dobre prakse
Abstract
The article presents successful challenges diversity and difference, in terms of sociostimulating environment in which the school is located, both in the classroom and in everyday
life. We strive to encourage and strengthen confidence, respect and cooperation both in
mutual relations as well as the prevention of conflicts. We will present effective approaches to
conflict resolution to contribute to enhancing students' social skills and mutual understanding,
as well as co-creating a stimulating classroom climate for collaboration and learning. We will
also present the different strategies of constructive conflict resolution and managing
disruptive behaviour of students. In cases of good practices, we will present effective ways of
integrating various / different students, promoting cooperation and the creation of a learning
community in the classroom in school.
Keywords: diversity, conflict resolution approaches, non-encouraging environment,
examples of good practice
Lektorica: Irena Grašiĉ Arnuš
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Uvod – medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje se od neškodljivega zbadanja in ruvanja med enakovrednimi
vrstniki razlikuje po tem, da je namerno, da se ponavlja, in da je med uĉencem, ki izvaja
nasilje, in ţrtvijo nasilja neravnovesje moĉi.
Medvrstniško nasilje delimo na:
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telesno ali fiziĉno nasilje;
besedno ali verbalno nasilje;
odnosno nasilje;
spletno nasilje.

Pogosto se dogaja, da ţrtve nasilja uĉiteljem ne povedo, kaj doţivljajo, saj jih je sram ali
se poĉutijo poniţane. Morda se jim zdi, da jih bodo odrasli obtoţili toţarjenja ali pa jih bodo
odpravili, ĉeš da naj to rešijo sami – nekateri odrasli so namreĉ napaĉno prepriĉani, da je
medvrstniško nasilje del odrašĉanja, ki bo otroke le »okrepilo« (Peĉjak, 2012).
Povsem priĉakovano je, da uĉenci, ki izvajajo nasilje, o tem ne ţelijo razpravljati, ĉe jih z
dejanji sooĉimo, pa zanikajo, da so naredili karkoli napaĉnega. Zato je potrebno prepoznati
znake, ki jih kaţejo uĉenci, ki so ţrtve nasilja, in tudi znake pri uĉencih, ki nasilje izvajajo.
Pomembno se je zavedati, da pomoĉ potrebujejo tako eni kot drugi in jim slednjo tudi
ponuditi.
Starši lahko veliko pripomorejo k temu, da otrok ne izvaja nasilja, ali k temu, da ne
postane ţrtev, saj je najuĉinkovitejši varovalni dejavnik varno in toplo druţinsko okolje, v
katerem odrašĉajo in seveda varno ter spodbudno okolje v šoli. Otroci posnemajo vedenje
staršev – ĉe ti uporabljajo vzgojne metode, ki temeljijo na kaznovanju, groţnjah in premoĉi, je
veĉja verjetnost, da bodo tudi sami ţeleli izkazovati premoĉ nad vrstniki ali pa bodo v
odnosih z njimi zavzeli podrejeno vlogo. Poleg ustvarjanja pozitivnih druţinskih in
medvrstniških odnosov pri prepreĉevanju pojavljanja nasilja pomaga tudi pogovor o tem, še
preden se zgodi. Do medvrstniškega nasilja lahko pride povsod, kjer se zbirajo otroci,
najpogosteje pa se slednje dogaja v šoli, njeni okolici ali na avtobusu. To pomeni, da smo
uĉitelji oziroma vso šolsko osebje v prvi vrsti odgovorni za to, da poišĉemo naĉine za
prepreĉevanje nasilja, pomembno pa je tudi, da se uĉitelji nauĉimo prepoznati znake nasilja in
takoj ukrepati, ĉe se pojavi.
Ĉe kljub preventivnim ukrepom pride do medvrstniškega nasilja, je pomembno, da se
uĉitelji takoj odzovemo – tako se bodo potencialne ţrtve poĉutile varnejše, uĉenci, ki izvajajo
nasilje, pa bodo vedeli, kakšne so posledice njihovega vedenja.
Po dogodku se moramo uĉitelji pogovoriti posebej z uĉencem, ki je izvajal nasilje, in
posebej z ţrtvijo. Pri uĉencu, ki je izvajal nasilje, moramo spodbujati prevzemanje
odgovornosti za dejanje in skupaj z njim oblikovati naĉrt, kako naj se vede v prihodnje. Z
ţrtvijo pa se moramo pogovoriti o tem, kakšne strategije lahko uporabi, ĉe bi se ponovno
znašla v takšni situaciji – pomembno je, da ţrtvi zagotovijo, da ji bodo stali ob strani pri
reševanju te teţave (Aţman, 2012).

1.1 Kako prepoznamo znake medvrstniškega nasilja?
Uĉenec, ki je ţrtev nasilja, lahko v šoli kaţe enega ali veĉ od spodaj naštetih znakov:









poslabšanje uĉnega uspeha;
uĉenec postane zaprt vase;
zaĉne neopraviĉeno izostajati od pouka;
manj komunicira z drugimi;
deluje odsotno, zaskrbljeno;
manj se druţi s sošolci, deluje osamljen;
je agresiven do uĉiteljev, moti pouk;
napada mlajše od sebe (Peĉjak, 2012).

187

1.2 Kaj lahko storimo učitelji, da do medvrstniškega nasilja sploh ne bi prišlo?
Pojavljanje medvrstniškega nasilja je moĉno odvisno od šolskega okolja in norm, ki so v
tem okolju vzpostavljene. Uĉitelji lahko oziroma moramo pomagati soustvariti varno šolsko
okolje.
Moţnosti, ki jih lahko uporabimo uĉitelji in prispevamo k pozitivnemu vzdušju v razredu:
 Gradimo šolsko kulturo, kjer je poudarek na medsebojnem spoštovanju in sprejemanju
vseh uĉencev. Prvi korak je, da so pravila, ki veljajo na šoli, javno izpostavljena (npr.
izobešena na po šoli, objavljena).
 Skupaj z uĉenci lahko oblikujemo tudi razredna pravila, ki spodbujajo strpnost in
medsebojno razumevanje.
 Sami smo model spoštljivega vedenja do uĉencev in tako vzgled, kako naj se uĉenci
vedejo do svojih vrstnikov.
 Lahko nagrajujemo uĉence, ki so prijazni in spoštljivi do drugih.
 K ustvarjanju prijetnejšega vzdušja v razredu pripomore tudi uĉiteljevo podajanje
navodil na pozitiven naĉin – namesto poudarjanja, ĉesa ne smejo narediti, lahko
uĉencem raje veĉkrat povemo, kako in kaj naj delajo.
 Podobno velja, da je bolje, ĉe smo uĉitelji bolj osredotoĉeni na pozitivna vedenja kot
na negativna, ĉeprav tudi slednja zahtevajo našo pozornost, bi morali za vsako kritiko,
ki jo izreĉemo uĉencu, kadar se neprimerno vede, tega uĉenca vsaj nekajkrat pohvaliti
za primerno/ustrezno vedenje.
 Pomembno je še, da uĉencem negativne povratne informacije o izdelkih ali o vedenju
uĉitelji podajamo na samem, ne pred oĉmi ostalih sošolcev.
 Kadar uĉenci delajo v skupinah, se odpre še ena moţnost za preventivno delovanje, ki
jo lahko izkoristimo uĉitelji – da sami oblikujejo skupine. S tem omogoĉimo, da
uĉenci dobijo priloţnost za sklepanje prijateljstev tudi z uĉenci, ki jih sošolci obiĉajno
spregledajo. S pristopom vnaprej oblikovanih skupin uĉitelji pri uĉencih spodbujamo
tudi pridobivanje izkušenj s tem, kako je delati z osebami, ki imajo razliĉne lastnosti,
znanje in sposobnosti.
 Uĉitelji lahko v razredu izvajamo tudi razliĉne aktivnosti za izboljševanje medosebnih
odnosov (uĉenje spretnosti sklepanja prijateljstev, reševanja konfliktov; ustvarjanje
okolja, v katerem lahko uĉenci urijo izkazovanje spoštovanja, prijaznosti, empatije – 8
krogov odliĉnosti, razne dejavnosti pri urah oddelĉne skupnosti, mediacija …)(Prgiĉ,
2014).
K prepreĉevanju medvrstniškega nasilja pa lahko uĉitelji prispevamo tudi neposredno:
 Z uĉenci se lahko pogovorimo o razliĉnih oblikah medvrstniškega nasilja in se tako
prepriĉamo, da se ti resniĉno zavedajo, kako nasilje deluje na posameznike.
 Pri tem si lahko pomagamo s predvajanjem kratkih prizorov medvrstniškega nasilja, ki
predstavljajo izhodišĉe za pogovor (npr. »Kaj se je dogajalo na posnetku?«, »Kako bi
se lahko situacija odvila drugaĉe?« »Kako naj ravna ţrtev?« »Kaj bi lahko storili
opazovalci?«).
 Uĉence moramo seznaniti s posledicami, ki na njihovi šoli doletijo tistega, ki izvaja
nasilje.
 Odkrito lahko tudi povemo uĉencem, kakšna so njihova stališĉa do nasilja – ker
spoštujejo in cenijo vsakega uĉenca posebej, takšnega vedenja, ravnanja med uĉenci
nikakor ne smemo dovoliti.
 Teh stališĉ se moramo potem tudi dosledno drţati in zaustaviti vsako nasilje ter takšne
situacije izkoristiti, da se ob pogovoru lahko vsi uĉenci v razredu iz njih nekaj nauĉijo.
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Pri tem je koristno, da skupaj z uĉenci razmišljamo tudi o moţnostih, kako bi lahko
uĉenec, ki je izvajal nasilje, svoje potrebe zadovoljil na bolj sprejemljiv naĉin.
 Pomaga tudi prisotnost uĉiteljev na mestih, kjer je veĉja verjetnost za pojavljanje
medvrstniškega nasilja – na hodnikih, stranišĉih, jedilnicah … Vsaka šola naj med
šolskim letom med uĉenci opravi anketo in ugotovi, kje se pri njih najpogosteje odvija
nasilje, ter tam vzpostavi stalen nadzor, še zlasti med odmori.
 Pomembno je tudi, da vsak uĉitelj vzpostavi odprt dialog z uĉenci, da ve, kaj se dogaja
z njimi, in da je pozoren na znake, ki bi lahko nakazovali, da so ţrtve, ali da izvajajo
nasilje.

1.3 Primeri dobre prakse oziroma preventivnih dejavnosti, ki jih izvajamo v šoli
in so se izkazale za učinkovite:
 »Lov na dobroto« (katera dobra dejanja sem naredil skozi celotno šolsko leto …),
 »Kaj vidiš?« (na sliki je zajec ali raĉka oziroma stara ali mlada ţenska, zakaj ljudje
vidimo stvari drugaĉne … smo med seboj razliĉni),
 »Odgovornost – 8 krogov odličnosti« (beleţenje odgovornih del v šoli, doma, za
zdravje in okolje),
 »Bajka malo drugače« (z uĉenci v 7. razredu pri pouku slovenšĉine, pri obravnavi
bajke, spoznamo bajko Rdeĉa kapica malo drugaĉe; hudoben volk predstavi svoje
stališĉe),
 »Majhne dobre navade« (uĉenci poišĉejo po šoli uĉence, za katere velja trditev v
okvirĉku … pri obravnavi teme pri ODS: Prepreĉevanje slabih navad),
 Na oglasni deski imamo izobešen naĉrt »Koraki mirnega reševanja sporov; kako
lahko sam rešim teţave?« (uĉence ob nastanku teţav spomnimo na plakat),
 »Napiši stavek o sebi – pozitivna samopodoba« (v stolpcu imajo na razpolago
pridevnike, samostalnike in glagole, izberejo en samostalnik in po dva pridevnika ter
glagola in se z njimi opišejo),
 »Čarobni vlak – katere vrednote so učencem pomembne« (v vagonih so navedene
vrednote, ki so jih uĉenci razvrstili od najpomembnejše do najmanj pomembne).

2

Zaključek

Zaĉetek šolanja za otroka pomeni vstop v formalno organizacijo širšega socialnega
okolja, zato ima šola pomembno socializacijsko vlogo. Razrednik je vloga, ki jo prevzema
veĉina uĉiteljev tako na osnovnih kot tudi v srednjih šolah. To je zelo odgovorno in zahtevno
delo, ki zahteva veliko poslušnosti, potrpeţljivosti, volje in seveda doslednosti. Uĉenci v
oddelĉni skupnosti in uĉitelji sooblikujejo socialni prostor, v katerem dosegamo vzgojnoizobraţevalne cilje šole, tako mora potekati optimalni razvoj otroka ne glede na spol,
socialno-ekonomski status, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo. Uĉence moramo uĉiti sprejemati drugaĉne, uĉiti jih moramo potrpeţljivosti,
uĉiteljevo poslanstvo je ne le uĉenje, ampak tudi vzgoja za ţivljenje. Predstavljeni naĉini so
primeri dobre prakse, ki jih izvajamo na naši šoli in so se izkazali za uspešne, saj se na naši
šoli spoprijemamo z zelo razliĉnimi uĉenci.
Uporabljamo razliĉne vzgojne pristope, in tako pri uĉencih skušamo spodbujati pozitivne
vzorce vedenja, uĉimo jih moralnega presojanja in uporabe moralnih naĉel/pravil, saj je to
edini uĉinkovit naĉin, ki jih bo pripravil na samostojno in praviĉno ţivljenje.
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Vzgojni ukrepi in preprečevanje nasilja
Educational measures and prevention of violence
mag. Davor Mandiĉ, Ekonomska šola Ljubljana

Povzetek
Šola mora s svojim vzgojnim delovanjem poskrbeti za izboljšanje odnosov, boljšo
komunikacijo, sodelovanje, socialno vkljuĉenost, strpnost, solidarnost ipd., ki imajo
pomemben preventivni uĉinek na nastajanje nasilja. Kljub vsem preventivnim ukrepom in
vzgojnemu delovanju šole se nasilna ravnanja obĉasno pojavljajo. In ko pride do nasilja,
uĉitelj izbere ukrep, ki naj bi deloval kot kazen in hkrati preventivno zoper bodoĉe pojavljanje
nasilja. Ko razpravljamo o mnoţici metod, s katerimi poskušamo v šolskem prostoru
zmanjšati konflikte z elementi nasilja, ne moremo mimo vzgojnih ukrepov, ki jih uĉitelji
najveĉkrat izreĉejo, ko uĉenec ne preneha s ponavljajoĉim, navadno verbalnim nasiljem, in ga
razgovori, alternativni in drugi ukrepi ne usmerijo v pravo smer.
Kljuĉne besede: nasilje, vzgojni ukrep, sankcija
Summary
Through its educational activities, the school should strive to enable better relations,
better communication, cooperation, social inclusion, tolerance, solidarity, etc., which all have
a significant preventive effect on the occurrence of violence. In spite of all the preventive
measures and the educational work of the school, violent behaviour occasionally occurs.
When violence occurs, it is the teacher who chooses the measure which acts as a sanction and
at the same time prevents the future occurrence of violence. When discussing the multitude of
methods by which we try to reduce conflicts in school, we cannot bypass the educational
measure that teachers most often use when they detect repetitive, usually verbal violence.
Key words: violence, educational measure, sanction
Lektorica: mag. Breda Vidmar Mandiĉ

1

Vzgojni ukrepi in zmanjšanje nasilja

Šole so dolţne omogoĉiti uĉencem varno uĉno okolje. To jim nalagajo razliĉni
dokumenti, med katerimi je zagotovo eden izmed najpomembnejših Konvencija o otrokovih
pravicah, katere podpisnica je tudi Slovenija. Konvencija v 19. ĉlenu doloĉa, da so drţave
obvezane z upravnimi, druţbenimi in vzgojnimi ukrepi varovati otroka pred vsemi oblikami
telesnega ali duševnega nasilja.
Cilj vsake vzgojno-izobraţevalne ustanove je, da nasilje prepreĉi, še predno nastane. Šola
je dolţna s svojim vzgojnim delovanjem poskrbeti za izboljšanje odnosov, boljšo
komunikacijo, socialno vkljuĉenost, strpnost, solidarnost, izraţanje ĉustev ipd., ki imajo
pomemben preventivni uĉinek.
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Otroka ţe v njegovem najzgodnejšem razvoju uĉimo in navajamo na strpen in spoštljiv
odnos ter ga potem preko osnovne in srednje šole poskušamo vzgojiti v druţbeno odgovorno
osebo. Še posebej velika je odgovornost staršev, ki morajo otroku privzgojiti pravilen odnos
do drugih, do lastnine in tudi vsakega pojava nasilništva. Posamezniki kljub vsem
preventivnim ukrepom in vzgojnemu delovanju šole povzroĉajo najveĉkrat psihiĉno in
redkeje fiziĉno nasilje. In ko pride do nasilja, ki ga nismo mogli prepreĉiti, je uĉitelj tisti, ki
izbere ukrep. Ta naj bi deloval kot kazen in hkrati preventivno zoper bodoĉe pojavljanje
nasilja v šoli. Seveda se v postopku ugotavljanja nasilnega ravnanja opravijo vsi potrebni
razgovori, ukrepi za zašĉito ţrtve …, ob koncu pa uĉitelj navadno izreĉe ukrep, s katerim ţeli
prepreĉiti nedovoljeno ravnanje v prihodnosti.
Ko razpravljamo o mnoţici metod, s katerimi poskušamo v šolskem prostoru zmanjšati
nasilje, ne smemo pozabite tiste, ki se v vzgojno-izobraţevalnem procesu uporablja
najveĉkrat. Seveda mislimo na sankcijo v obliki vzgojnega ukrepa. Potrebno se je zavedati, da
ima vzgojni ukrep moĉno sporoĉilno vrednost, ki povzroĉitelja nasilja prisili, da preneha z
nedopustnim ravnanjem. Pomembna je njegova stopnjevalnost, ki daje kršitelju jasno
informacijo, da se lahko ob nadaljevanju nasilja izreĉe tudi izkljuĉitev iz šole.

2

Stopnjevanje vzgojnih ukrepov

Vzgojni ukrep je uĉinkovit predvsem zaradi svoje stopnjevalnosti. V šolskem letu
2018/19, ko je ministrstvo stopnjevanje vzgojnih ukrep ukinilo in je za izkljuĉitev predvidelo
samo dejanja, ki so taksativno našteta v zakonu, je bilo izrekanje ukorov neuĉinkovito.
Izkljuĉitev je bila mogoĉa samo, ĉe so dijaki storili eno izmed teţjih kršitev, ki jo je
ministrstvo zapisalo v predpis. Iz 27. ĉlena ZGimIz in 56. a ĉlena ZPSI-1 je razvidno, da je
sankcija izkljuĉitve predvidena za nasilna ravnanja, ki imajo za posledico teţjo telesno
poškodbo oziroma teţje duševne motnje. Takšna rešitev je zmanjšala uĉinkovitost vzgojnih
ukrepov, zato je ministrstvo s spremembo pravilnika leta 2019 to popravilo. . Vzgojno
delovanje šole je lahko uĉinkovito, ĉe vanj vkljuĉimo poleg razrednika tudi druge strokovne
organe. S tem zagotovimo veĉje zaupanje dijaka v uĉitelja, v njegovo verodostojnost,
praviĉnost in objektivnost izreĉenega ukrepa. … Ministrstvo je s spremembo pravilnika
nekaterim organom (oddelĉnem in uĉiteljskem zboru) odvzelo moţnost odloĉanja o vzgojnih
ukrepih. O ukinitvi zakonsko doloĉenega pooblastila bi bilo potrebno ponovno razmisliti tako
s pravnega kot pedagoškega vidika.

3

Prepoznavanje nasilja in njegovo ovrednotenje

Uĉitelji se pri izrekanju ukrepov velikokrat spoprijemajo s teţavo razumevanja predpisov.
Ko pride do nasilnega ravnanja, ni preprosto doloĉiti, ali je posledica nasilja laţja ali teţja
duševna motnja. Gre za pojem, ki mu manjka element vsebine in na abstraktni ravni ne
pojasnjuje niĉesar. Manjkajoĉo vsebino mu mora dati uĉitelj, ki na podlagi dejanskega stanja
v vsakem primeru posebej odloĉi, ali je nastala teţja motnja. To je seveda zelo teţko, ker
uĉitelji nimajo znanja, ki bi jim omogoĉal takšno presojo. Iz izkušenj lahko povemo, da imajo
uĉitelje teţave ţe pri presoji, ali je doloĉeno ravnanje nasilje ali ne. V zbornici je prišlo do
mnoţice razliĉnih mnenj in prepriĉanj, ali je bilo dejanje dijaka, ki je profesorju s
povzdignjenim glasom v razdalji desetih centimetrov od njegovega obraza razlagal, da se ne
bo umaknil na hodnik, sploh nasilje. In ĉe – ali gre za fiziĉno ali psihiĉno nasilje? Vidimo, da
imajo uĉitelji velike teţave ţe pri prepoznavanju nasilja, kaj šele pri njegovem vrednotenju.
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Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da je vzgojni ukrep uĉinkovito sredstvo, ko uĉenec ne
preneha s ponavljajoĉim, navadno verbalnim nasiljem in ga razgovori, alternativni in drugi
ukrepi ne usmerijo v pravo smer. Raziskava (Krofliĉ, R. . . . [et al.], 2009) je pokazala, da je
tudi v oĉeh dijakov formalni vzgojni ukrep najuĉinkovitejše sredstvo. Pedagoška praksa kaţe,
da uĉitelji zelo redko izreĉejo alternativne in druge ukrepe in da sta najpogosteje uporabljena
vzgojna ukrepa opomin in ukor. Pomembno bi bilo odpreti razpravo o smiselnosti ukinitve
ukora oddelĉnega in uĉiteljskega zbora in s tem ukinjanja pomembne pristojnosti vzgojnega
delovanja dveh strokovnih organov.

4
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Mediacija kot metoda reševanja sporov z elementi nasilja
Mediation as a method of conflict resolution with elements of violence
mag. Davor Mandiĉ, Ekonomska šola Ljubljana

Povzetek
V prispevku je prikazana mediacija kot ena izmed uspešnih metod reševanja sporov, ki
imajo za posledico nasilje. Kot mediator v sporu nastopa uĉitelj, ki je s svojim znanjem,
pedagoškim ĉutom in z izkušnjami zagotovo idealna oseba za reševanje konfliktov med
uĉenci. Uĉitelj mediator mora imeti sposobnost empatije in prirejen ĉut za praviĉnost.
Temeljna naloga mediacije je ĉim hitrejša rešitev spora z uvidom v vzroke, ki so privedli do
spora, in z rešitvijo, ki bo zadovoljila obe strani. Prioriteta ni poiskati konkretno rešitev, ki bi
rešila spor, ampak med udeleţenci v sporu vzpostaviti komunikacijo. Temeljni namen je
uĉencem posredovati spoznanje, da nasilje ni naĉin, s katerim je mogoĉe rešiti spor, in da je
veliko bolje, ĉe medsebojne teţave rešujejo s pogovorom.
Kljuĉne besede: mediacija, nasilje, rešitev spora, uĉitelj, mediator
Summary
The article presents mediation as one of the successful methods of conflict resolution that
results in violence. A mediator is a teacher, who is with his knowledge, pedagogical tact, and
experience definitely the ideal person to resolve student conflicts. The mediator must have the
ability for empathy and a sense of justice. The basic task of mediation is to resolve the
conflict as quickly as possible with an insight into the causes that led to the dispute and a
solution that will satisfy both parties. The priority is not to find a concrete solution to resolve
the conflict, but to establish communication between the parties. The basic purpose is to
convince the students that violence is not a way to resolve a conflict and that it is much better
to solve each other‟s problems by talking.
Key words: mediation, violence, conflict resolution, teacher, mediator
Lektorica: mag. Breda Vidmar Mandiĉ

1

Namen in uporabnost mediacije

Ko prihaja do sporov med uĉenci, izkušnje kaţejo, da v veĉini primerov udeleţenci v
sporu drug drugega obtoţujejo za nastali konflikt. Seveda se lahko uĉitelj po pogovoru z
uĉenci in starši odloĉi in izreĉe vzgojni ukrep enemu, dvema ali veĉ uĉencem, udeleţenim v
sporu. V veĉini primerov se konflikt nadaljuje na latentni ravni, ko se uĉenci zgolj izogibajo
drug drugega, ali pa eskalira v še veĉji spor, ki se nemalokrat konĉa z verbalnim nasiljem.
Slednje lahko celo preraste v fiziĉno nasilje. V takšnih situacijah ni najbolje, da se uĉitelj
postavi v vlogo sodnika, ki po tehtanju vseh relevantnih dejstev odloĉi, kakšna bo sankcija in
kdo je bo prejel. Zavedati se je potrebno, da do sporov med uĉenci navadno ne prihaja
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nenadoma2 in da so najveĉkrat vzrok zanje dalj ĉasa trajajoĉa nesoglasja. Ĉe se uĉitelj tega
zaveda, potem bo za razrešitev takšnega spora zagotovo izbral alternativno metodo reševanja
spora, v konkretnem primeru bi se kot uĉinkovita pokazala mediacija. Z njo poskušamo
odkriti vzroke, ki so privedli do spora, in najti rešitev, ki bo zadovoljila obe strani.3 Prioriteta
ni neumorno iskanje rešitev, ki bi rešile konflikt, ampak med udeleţenci v sporu vzpostaviti
komunikacijo. Temeljni namen je uĉencem posredovati spoznanje, da nasilje ni naĉin, s
katerim je mogoĉe rešiti spor, in da je veliko bolje, ĉe medsebojne teţave rešujejo s
pogovorom.

2

Mediacija v šolski praksi

Pristop k mediaciji mora biti premišljen, voditi jo mora izkušen mediator, predvsem
takrat, ko je spor presegel razumne meje. Mediator mora z izbiro pravih stavkov in besednih
zvez voditi pogovor, ki bo omogoĉil strpen dialog in pri udeleţencih mediacije ne bo
povzroĉil obĉutka krivde ali nerazumevanja. Uĉenci prihajajo iz razliĉnih okolij in z
vrednotami, ki se dostikrat pomembno razlikujejo. Mediator ne sme pokazati, da se mu
ravnanje nekega dijaka zdi povsem nerazumno, ker bi v takem primeru lahko izgubil zaupanje
in bi bila mediacija konĉana. S svojimi izkušnjami in komunikacijskimi spretnostmi mora
uĉence usmeriti, da uvidijo svoje napake in razrešijo nesoglasja, ki so se stopnjevala.

3

Faze mediacije

Mediacija poteka v veĉ fazah. V zaĉetni fazi se razloţi vlogo ter pomen mediacije in
mediatorja. Sledi raziskovalna faza, v kateri se predstavi stališĉa udeleţencev. V tej fazi so še
prisotna moĉna ĉustva, ki jih lahko zmanjšamo predvsem z uporabo tehnike reframing. V
naslednjem delu se usmerimo v raziskovanje interesov, torej v njihove strahove, skrbi, ţelje
… Pri tem se velikokrat posluţujemo tehnike lupljenje čebule (angl. peeling the onion). Ta se
sestoji iz zaporedja vprašanj, s katerimi ţelimo postopoma priti do skritih interesov, motivov
(npr. zamere, strahovi, ţelja po priznanju). Sedaj preidemo v zakljuĉno fazo, pri kateri
poišĉemo rešitev, ki bi trajno rešila spor. Vsaka mediacija se konĉa s sporazumom. (N.
Benettto-[et al] 2011)

4

Tradicionalni pristop in mediacija

Tradicionalni pristop reševanja sporov ima nekaj opaznih pomanjkljivosti v primerjavi z
mediacijo. Uĉencev ne uĉi tehnik reševanja konfliktov, ne nudi moţnosti za proaktivno
sodelovanje pri reševanju sporov, njeno reševanje je pozno in le redko v zgodnji fazi nastanka
konflikta. Uĉenci so obravnavani prepozno, ko konflikt naraste do meje, ko ţe krši šolska
pravila. (M. Iršiĉ--[et al], str. 9)

5

Sklep

Mediacija se kot uspešna metoda reševanja sporov z elementi nasilja pojavlja v kazenskih
in pravdnih postopkih, v zadnjem ĉasu pa se uspešno prenaša v šolski prostor. Kot mediator v
2

Izkušnje kaţejo, da se spor, katerega vzrok je neko v afektu storjeno dejanje in ne dalj trajajoĉe nesoglasje,
najveĉkrat reši s preprostim opraviĉilom.
3
To pomeni doseĉi »win-win« pozicijo - sporazumno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani.
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sporu najveĉkrat nastopa uĉitelj, ki je s svojim znanjem, pedagoškim ĉutom in z izkušnjami
zagotovo idealna oseba za reševanje konfliktov med uĉenci. Pretiravali bi, ĉe bi trdili, da je
vloga mediatorja primerna za vsakega uĉitelja. Uĉitelj mediator mora imeti sposobnost
empatije, prirejen ĉut za praviĉnost, svoje delo mora opravljati kot poslanstvo. Temeljna
naloga mediacije je ĉim hitrejša rešitev spora z uvidom v vzroke, ki so privedli do spora, in z
rešitvijo, ki bo zadovoljila obe strani. Seveda je potrebno uĉitelja opremiti s temeljnim
znanjem alternativnega reševanja spora, pri ĉemer imajo pomembno vlogo tehnike reševanja
konfliktov. Z uporabo razliĉnih tehnik ţelimo, da se pretirano ĉustvovanje zmanjša, da uĉenci
vzpostavijo komunikacijo, ki je ne obremenjujejo negativna ĉustva, in tako razumno
razmislijo o vzrokih, posledicah in rešitvah spora. Bolj kot rešitev spora je pomembno, da se
vzpostavi normalna komunikacija med uĉenci, da prepoznajo nepravilno ravnanje in da se iz
spora nekaj nauĉijo. Prispevek je pisan na podlagi dvajsetletnih mediatorskih in pedagoških
izkušenj.

6
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Čustvena pismenost za dobre medsebojne odnose
Emotional literacy for better relationships
Ksenija Mlekuţ, univ. dipl. pedagog, OŠ Sveta Ana

Povzetek
Pri prepreĉevanju nasilja v šoli imajo pomembno vlogo preventivne dejavnosti.
Prepoznavanje in upoštevanje ĉustvenih vidikov medosebnega nasilja uĉencem pomaga
razumeti nasilno vedenje in se nanj ustrezno odzvati. Ĉlanek prikazuje preventivni dan na OŠ
Sveta Ana kot primer dobre prakse uĉenja o ĉustvih in nenasilni komunikaciji. V nadaljevanju
so predstavljene še nekatere preventivne aktivnosti na nivoju razreda, ki prispevajo k
razvijanju dobre razredne klime.
Kljuĉne besede: vrstniško nasilje, preventivne dejavnosti, ĉustvena pismenost
Abstract
Preventive activities play a key role in preventing violence in school. Recognizing and
respecting emotional aspects of violence against each other help understand agressive
behavior and react to it. This article describes a prevention day at Sveta Ana Primary School
as an example of good practice on learning about emotions and non-violent communication. It
also presents some prevention activities that can be performed in a class and which contribute
to the development of a positive classroom climate.
Keywords: peer violence, prevention activities, emotional literacy
Lektoriranje: Barbara Pristovnik

1

Uvod

Šola je kot vzgojno-izobraţevalna institucija tudi prostor, kjer uĉenci med seboj
vzpostavljajo razliĉne odnose, sodelujejo in si pomagajo, na drugi strani pa med njimi prihaja
do razliĉnih konfliktov ali celo nasilja.
Poznamo razliĉne oblike vrstniškega nasilja, prav tako nanj vplivajo razliĉni dejavniki.
Šola je dolţna prepreĉevati nasilje in se nanj ustrezno odzvati. Ob zastavitvi smernic za
uĉinkovito prepreĉevanje in obvladovanje problema nasilja pomemben vidik predstavlja tudi
sistematiĉno naĉrtovanje in vkljuĉevanje preventivnih dejavnosti.

2

Prostor čustvenega opismenjevanja v šoli

Kot povzema Muršić (2016), se je v zadnjem desetletju okrepilo strokovno stališĉe o
nepogrešljivosti upoštevanja ĉustvenih vidikov v okviru vzgojno-izobraţevalnega procesa pri
celovitem sooĉanju s problemom nasilja v šoli. Prav tako poudarja Milivojević (2010), da je
uĉence potrebno izobraziti o osnovnih ĉustvih in o povezanosti ĉustev z nasilnim ravnanjem,
da se bodo nauĉili razumeti nasilno vedenje in se nanj odzvati.
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Ĉustvena pismenost pomeni, da posameznik pozna ĉustva in njihovo vlogo, razvije
ustrezna ĉustva do sebe in do drugih ljudi, se zna vţiveti v soljudi, doţivlja, razume in
sprejema odgovornost za svoja ĉustva ter zna svoja ĉustva ustrezno in nenasilno izraţati
(Muršiĉ, Milivojević, Mugnaioni 2010).
Šola ni samo prostor predajanja in sprejemanja znanja, saj se pri pouku neloĉljivo
prepletajo spoznavni, ĉustveni in socialni vidiki (Kalin 2001). Na pomen kakovostne šolske
kulture ter veĉ pozornosti do socialne in ĉustvene dimenzije vzgojno-izobraţevalnega procesa
opozarja tudi Beĉaj (2001). Tako se pomembna vloga šole kaţe tudi v tem, da usposablja
uĉence za strpnost, sodelovanje in s tem uĉinkovito sobivanje z drugimi.

3

Preventivni dan šole kot primer dobre prakse

Dan, namenjen preventivnim dejavnostim, na Osnovni šoli Sveta Ana poteka vsako leto
in predstavlja tudi del vzgojnega naĉrta šole. V šolskem letu 2018/19 je šola pristopila k
projektu Stop nasilju, z enakim imenom smo tudi poimenovali letošnji preventivni dan. Rdeĉa
nit delavnic, v katerih so sodelovali uĉenci od 1. do 9. razreda, je bilo pridobivanje znanj o
ĉustvih ter spodbujanje kulture nenasilnih ĉustvenih odzivov v medosebnih odnosih.
Skozi razliĉne dejavnosti so uĉenci:
 prepoznavali in poimenovali razliĉna ĉustva pri sebi in pri drugih,
 spoznavali, da ĉustev ne delimo na dobra in slaba in da so vsa dovoljena,
 spoznavali, da lahko ĉustva nadziramo in izbiramo svoja vedenja, ne glede na to, kaj
ĉutimo,
 se seznanili s pojmoma nenasilna komunikacija in mediacija,
 navajali in spoznavali razliĉne oblike nasilnega vedenja,
 se seznanili in predlagali razliĉne naĉine iskanja pomoĉi ter nenasilne naĉine vedenja
in komuniciranja,
 razvijali dobre medsebojne odnose in sodelovanje.
Aktivnosti so bile prilagojene starosti otrok, uĉence smo vkljuĉili v naĉrtovanje, izvedbo
in evalvacijo delavnic.
Primeri dejavnosti:
 pogovor v krogu, debata,
 igra vlog, socialne igre,
 sodelovanje v ustvarjanju skupnega izdelka, pisanje prijaznih sporoĉil sošolcem in
izdelovanje drobnih pozornosti zanje (medvedek s srĉkom, zapestnica prijateljstva,
skrinjica zakladov …),
 ĉustva skozi glasbo (glasbena delavnica),
 sodelovalne športne igre,
 predstavitev vrstniških mediatorjev,
 uĉenje strategij reševanja medosebnih konfliktov in problemov,
 ogled filma o medvrstniškem nasilju.
Evalvacija:
 skoraj vsi uĉenci so ocenili, da so se na delavnicah poĉutili dobro ali zelo dobro; nekaj
jih je izbralo srednje dobro;
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 nauĉili so se: kako reševati spore, kako ravnati, ko se skregamo, kaj je mediacija, da
sami odločamo o čustvih in kako bomo ravnali, da je od tebe odvisno, kako se počutiš
…
V okviru preventivnega dne smo priloţnost, da z majhno pozornostjo pokaţemo
drugemu, da je za nas pomemben, našli tudi uĉitelji. Vsak je izbral tri sodelavce ter jim
napisal prijazno sporoĉilo »Pri tebi cenim …«.

4

Čustvena pismenost devetošolcev in dejavnosti na nivoju razreda

V zaĉetku šolskega leta so uĉenci 9. razreda (30 uĉencev) izpolnjevali vprašalnika o
pogledih in prepriĉanjih glede poznavanja in doţivljanja ĉustev ter ocenjevali, katera ĉustva
doţivljajo v šoli (Ĉustva, ki jih doţivljaš v šoli in Tvoj pogled na ĉustva, Muršiĉ et al., 2010).
Z vprašalnikoma smo ţeleli:
 izvedeti, koliko znanja o ĉustvih in povezanosti ĉustev z nasilnim ravnanjem ţe imajo
uĉenci;
 dobiti izhodišĉa za naĉrtovanje dejavnosti v okviru razrednih ur in preventivnega dne.
V nadaljevanju je prikazan del analize vprašalnika, ki prikazuje prepriĉanja uĉencev o
ĉustvih, ĉustva, ki jih doţivljajo v šoli, ter moĉna in šibka podroĉja oziroma potrebe, ki jih je
potrebno upoštevati pri naĉrtovanju preventivnih dejavnosti.
Veĉina uĉencev meni, da ve, kaj so ĉustva, katera ĉustva doţivljajo in zakaj. Skoraj dve
tretjini uĉencev menita, da obiĉajno vedo, katero ĉustvo doţivljajo drugi, veliko teţje pa jim
je presoditi, zakaj drugi doţivljajo neko ĉustvo. Dve tretjini uĉencev sta potrdili, da se jim
ĉustva zdijo vaţna in jih zanimajo, skoraj toliko uĉencev pa se strinja s trditvijo, da nam šola
lahko pomaga pri uĉenju nenasilnega izraţanja ĉustev.
Med neprijetnimi in ogroţujoĉimi ĉustvi, ki jih doţivljajo v šoli, je kar 22 uĉencev
izpostavilo tesnobo (zdi sem mi, da ne zmorem vsega, kar me v šoli čaka) ter 13 ţalost, strah
in osamljenost po en uĉenec, nesprejetost od uĉencev ali odraslih na šoli pa štirje.
Zaskrbljujoĉe je, da je ĉustvo sovraštva (na šoli so tudi ljudje, ki jih sovraţim, ker se mi zdijo
hudobni) potrdilo kar 10 uĉencev. Na drugi strani pa se kot izredno pozitiven in varovalen
dejavnik kaţe to, da so skoraj vsi uĉenci izpostavili spoštovanje, hvaleţnost, humor ter da je
vseh 30 uĉencev potrdilo trditev Na naši šoli so tudi ljudje, s katerimi sem povezan(a) in jih
imam rad(a).
Pokazala so se tudi nekatera napaĉna prepriĉanja o ĉustvih. Ob tem se je kot zanimiv in
uĉinkovit naĉin uĉenja izkazala na primer debata, v kateri so uĉenci na podlagi debatnih
trditev razpravljali ĉustvih. Podobno smo ţeleli ovreĉi tudi nekatere mite v zvezi z
medvrstniškim nasiljem, kot jih navaja Peĉjakova (2014).
Na podlagi rezultatov vprašalnika lahko uĉinkoviteje naĉrtujemo preventivne dejavnosti
na nivoju razreda, saj le-te tako izhajajo iz konkretnih potreb. Pomembno je tudi vkljuĉevati
uĉence, jim omogoĉiti, da skupaj naĉrtujejo in sodelujejo ter tako soustvarjajo dobro razredno
klimo.

5

Zaključek

Prepreĉevanje oziroma zmanjševanje nasilja v okviru šole je proces, ki zahteva
sistematiĉno naĉrtovanje dejavnosti, veliko premišljenosti in ustvarjalnosti pri izvajanju ter
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kritiĉno vrednotenje, ki daje usmeritve za naprej. Pomembno je, da ob razvijanju dobre
razredne klime, ki predstavlja pomemben varovalni dejavnik, pozornost namenjamo tudi skrbi
za šolsko kulturo ter vkljuĉujemo vse udeleţence – uĉence, strokovne delavce in starše.
Preventivne dejavnosti uĉencem pomagajo razvijati in krepiti varovalna ĉustva
pripadnosti, spoštovanja, povezanosti in soĉutja ter empatijo, kar prispeva h gradnji varne in
vkljuĉujoĉe šole, ki v ospredje postavlja skrb za posameznika, strpnost in dobre medosebne
odnose.

6
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Reševanje konfliktov v razredu v osnovni šoli
Solving Conflicts in Classrooms in Elementary School
Breda Boţiĉ, Profesor nemškega jezika s knjiţevnostjo
JVIZ OŠ Dobrepolje

Povzetek
Konflikti so del našega vsakdana, in velikokrat se jim ne moremo izogniti. Glede na to,
da obstaja veliko vrst konfliktov, sem se sama osredotoĉila na medosebne konflikte, na
konflikte, ki se zgodijo v šoli med vrstniki. Ljudje se na razliĉne naĉine odzivamo in prav
tako tudi razliĉno rešujemo konflikte. Sama v veliki meri rešujem konflikte z uporabo
mediacije, predvsem na razredni stopnji. Medtem ko na predmetni stopnji mediacija ni preveĉ
uspešna, tam se raje posluţujem pogovora s posamezniki in potem sledi vzgojna posledica kot
rešitev konflikta.
Kljuĉne besede: konflikt, pogajanje, mediacija, arbitraţa.
Abstract
Conflicts are part of our everyday lives and often cannot be avoided. Given that there are
many types of conflicts, the paper specifically addresses interpersonal conflicts, conflicts that
occur at school amogst pupils. People respond in different ways and also resolve conflicts
differently. I solve conflicts myself largely by using mediation, especially with elementary
school pupils. While mediation is not very successful at secondary school level, I prefer
talking with individuals involved in a conflict first, and afterwards use educational
consequences as a means towards resolving conflicts.
Key words: conflict, negotiation, mediation, arbitration
Lektorirala Sonja Lenarĉiĉ, profesor slovenskega jezika.

1

Konflikt

Ţivimo v svetu, ki se zelo hitro spreminja, do sprememb prihaja na socialnem,
politiĉnem in gospodarskem podroĉju. Spremembe delujejo na nas ljudi zelo stresno, zaradi
tega prihaja tudi do razliĉnih konfliktov, ki jih velikokrat ne moremo in ne znamo sami rešiti.
Vse, kar se dogaja v druţbi, se potem prenese tudi v šolo, kjer ravno tako prihaja do razliĉnih
vrst konfliktov. Beseda konflikt izhaja iz latinske besede »conflictus« in pomeni »nasprotje,
nesoglasje, spor« (Veliki slovar tujk, 2002, str. 599.). Najpogostejši konflikti v šoli so
medvrstniški konflikti to so t. i. konflikti med uĉenci, prihaja pa tudi do konfliktov med
uĉenci in uĉitelji.
V nadaljevanju bom predstavila, kako sama kot uĉiteljica poskušam reševati konflikte v
razredu.
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2

Medosebni konflikt

Kare Anderson (2007) pravi, da se konflikt pojavi, kadar imata dva ĉloveka ali veĉ ljudi
razliĉna in nasprotujoĉa stališĉa v situaciji, ki se izraţa v besedah ali dejanjih. Bistvenega
pomena je, da konflikte rešujemo in ne pometemo pod preprogo.
Glede na to, da obstaja veliko razliĉnih vrst konfliktov, se bom sama osredotoĉila na
medosebne konflikte.
Medosebni konflikti so del vsake šole. Lahko so to konflikti med uĉitelji in uĉenci, med
starši in uĉitelji, med vodstvom šole in uĉenci, uĉitelji ali starši, ter tudi konflikti med šolo in
zunanjimi institucijami. Govorimo torej o konfliktih, ki se pojavljajo med vsemi udeleţenci v
šoli (Iršiĉ, 2009).
Do konfliktov med uĉitelji in uĉenci prihaja predvsem zaradi uveljavljanja
konvencionalnih pravil. Pravil, ki so napisana v vzgojnem naĉrtu šole. Pravila v šoli so
namenjena predvsem zašĉiti uĉencev ali so druţbeno sprejete vrednote, katerim se uĉenci
upirajo, saj jih ne vidijo kot take. Za veĉje upoštevanje takšnih pravil je potrebno sprejeti
dogovor z vsebinsko razlago, da v šoli potrebujemo pravila, prepovedi in posledice za njihovo
neupoštevanje (Štirn Janota in Štirn Koren, 2012). Kadar prihaja do konflikta z uĉiteljeve
strani, je to predvsem zaradi neupoštevanja šolskih pravil, do konflikta iz uĉenĉeve strani pa
prihaja zaradi nezadovoljitve njegovih pravil (npr. ni dobil dobre ocene). Konflikti med
vrstniki pa lahko nastanejo v šoli in se nato prenesejo v okolje izven nje, lahko pa nastanejo
izven nje in se prenesejo vanjo. Uĉitelji se morajo v vsakem primeru s konflikti spoprijemati
skozi celoten šolski dan (Iršiĉ, Borštnar, Mariĉ in Lorber, 2010). Medosebni konflikti so
redko le en sam dogodek, ki se je zgodil, po navadi je to zaporedje nekih dogodkov, dejanj, ki
se lahko stopnjujejo ali zmanjšujejo.

3

Reševanje konfliktov

Kadar so uĉenci tisti, ki prihajajo v konflikte z drugimi uĉenci, konflikte rešujem po
sledeĉem postopku (Cohen, 2012):
 pogajanje
 mediacija
 arbitraţa.

Slika 1: Postopki razreševanja konfliktov (Cohen, 2012)
Pri pogajanju posameznika poskušata problem oziroma konflikt rešiti sama. V veĉini
primerov tega sama ne zmoreta rešiti, zato se k pogajanju prikljuĉi še tretja oseba, ta tretja
oseba (mediator) je v pomoĉ pri pogovoru. Prednost mediacije je v tem, da strani, ki sta sprti,
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prejmeta pomoĉ pri pogovoru, vendar pri tem še vedno nadzorujeta vsebino in izid pogovora
(Prgiĉ, 2010). Ko pride do arbitraţe, se vkljuĉi tretja oseba, ki je nevtralna, arbiter, ki doloĉi,
kako naj osebi rešita konflikt. Je razsodnik tega konflikta, ki doloĉi izid. Arbitraţa je koristna
v primeru, da se sprti strani nikakor ne moreta dogovoriti o rešitvi problema (Prgić, 2010).
V mojem primeru do arbitraţe ne pride, vse se konĉa pri mediaciji. Ker po navadi
posamezniki, ki so vkljuĉeni v konflikt, niso sposobni razrešiti konflikta, kot mediator
nastopim jaz. Ĉeprav nisem izuĉen mediator, sem svoje znanje pridobila na izobraţevanjih.
Pri mediaciji upoštevam sledeĉa pravila (Iršiĉ, Borštnar, Mariĉ in Lorber, 2010):





dostojanstvo in spoštljivost,
poslušanje tistega, ki govori,
enakopravnost v pogovoru,
odsotnost nasilja, sovraţnosti, groţenj in ţalitev.

Pri reševanju konfliktov je pomembno, da se uĉenci oziroma udeleţenci konflikta
nauĉijo poslušati in pogovarjati, da znajo izraziti svoja ĉustva. Pomembno je tudi, da ko pride
do pogovorov o konfliktu, da le-ta poteka umirjeno, da ni še dodatnega ţaljenja, nasilja …
Tudi sama pri reševanju konfliktov najprej poslušam obe strani zgodbe, da slišim, kaj si
oĉitajo, kaj se je zgodilo, do ĉesa je prišlo. Potem pa zaĉnemo z iskanjem moţnih rešitev in
skupaj pridemo do rešitve konflikta. Veĉinoma z mediacijo rešujem manjše konflikte, ki se
zgodijo predvsem na razredni stopnji. Uĉenci na razredni stopnji so še manjši in laţje govorijo
o tem, kar so storili, ker ti konflikti tudi niso tako veliki, veĉinoma se skregajo zaradi
malenkosti, kdo koga uţali, ga udari …oni tudi toĉno vedo, kaj se zgodi, na kakšen naĉin
bodo rešili konflikt, ali se bodo opraviĉili, ali pa povrnili škodilo ki so jo povzroĉili.
Pomembno mi je, da se uĉenci nauĉijo pogovarjati med seboj in da so sposobni manjše
konflikte ţe sami reševati.
Na predmetni stopnji pa velikokrat prihaja do veĉjih konfliktov med uĉenci. Ugotovila
sem, da je uĉencem na predmetni stopnji teţko govoriti o tem, kar so storili drugemu uĉencu
pred njim. Veĉinoma imajo zadrţke, teţko se odprejo in povedo. Zato se najveĉkrat odloĉim
za pogovor, najprej z vsakim posameznikom posebej, potem pa ju sooĉim skupaj. Potem
delujem po postopkovniku, ki je zapisan v vzgojnem naĉrtu. Vzgojni naĉrt z uĉenci vsako leto
znova skupaj preberemo in se osredotoĉimo na najbolj pomembna pravila in na vzgojne
posledice in ukrepe, ki sledijo v primeru, da se pravila kršijo. Kljub temu da so uĉenci z
vzgojnim naĉrtom zelo dobro seznanjeni, se še vedno dogaja, da prihaja do kršitev.

4

Zaključek

Bistveno se mi zdi, da se uĉenci sami nauĉijo reševati konflikte, da se znajo med seboj
pogovoriti in da sami ugotovijo, kaj so storili narobe. Moje mnenje je, da je mediacija eden
izmed zelo dobrih naĉinov reševanja konfliktov med uĉenci na razredni stopnji. Njim ni teţko
drug pred drugim govoriti o tem, kar so slabega, grdega storili drugemu, in ni jim teţko reĉi
oprosti. Pomembno pa je tudi, da je oseba, ki je mediator, dober retorik, da zna dobro
postavljati vprašanja in da je nevtralen ter da posluša obe strani zgodbe. Pri veĉjih konfliktih,
ki pa se veĉinoma pojavljajo med uĉenci na predmetni stopnji, pa še vedno najbolj zaleţe
pogovor in potem kot kazen vzgojna posledica oziroma ukrep, saj imajo le-ti uĉenci teţave z
izraţanjem, teţko pogledajo drug drugemu v oĉi in teţko reĉejo oprosti. Pomembno pri vseh
oblikah konfliktov in pri reševanju le-teh je, da se ţrtve ne izpostavlja, ter da v primeru hujše
kršitve sledi tudi kazen, ki pa je seveda konfliktu primerna in vzgojna.
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Strategije za spoprijemanje z jezo kot orodje za preprečevanje konfliktov in
nasilja
Anger coping strategies as a tool for conflict prevention and violence
Edita Ĉelofiga, prof. anglešĉine in nemšĉine, šolska knjiţniĉarka
OŠ Ljudski vrt Ptuj

Povzetek
Avtorica v prispevku predstavi, kako na OŠ Ljudski vrt Ptuj uĉencem pomagajo pri
spoprijemanju s ĉustvom jeze, ki je pogosto povod za številne konflikte, ki lahko prerastejo v
nasilje. Med šolskim letom uĉitelji izvajajo delavnice, katerih primarni namen je najstnike
nauĉiti obvladovati obĉutek jeze in jim pomagati razvijati ustrezne vešĉine samonadzora. Na
zaĉetku šolskega leta uĉenci izpolnijo vprašalnik, katerega namen je raziskati, kako pogosto je
ĉustvo jeze prisotno v njihovem vsakdanjiku, kateri so najpogostejši vzroki njihove jeze, kako
svojo jezo najpogosteje izraţajo. Rezultate vprašalnika razredniki ovrednotijo pri uri oddelĉne
skupnosti, vsebine delavnic pa sproti prilagodijo glede na dobljene rezultate.
Kljuĉne besede: nasilje, jeza, strategije za prepreĉevanje nasilja
Abstract
The author presents how at the Primary School Ljudski vrt Ptuj they help students deal
with the emotion of anger, which is often the cause of many conflicts that can turn into
violence. During the school year, teachers conduct workshops aimed at teaching teenagers to
cope with anger and to help them develop appropriate self-monitoring skills. At the beginning
of the school year, students complete a questionnaire designed to explore how often anger is
present in their daily lives. The results of the questionnaire are evaluated and the contents of
the workshops are adjusted according to the results obtained.
Key words: violence, anger, anger coping strategies
Lektorica: Petra Uvera Hoĉevar

1

Uvod

Danes je nasilno vedenje v šolah pogosto, disciplinski problemi pa veliki. Zaradi
pomanjkanja socialnih spretnosti otroci teţave in vsakodnevne konflikte velikokrat rešujejo z
nasiljem. Hujših oblik nasilja na naši osnovni šoli, ki je ena najveĉjih v Sloveniji, sicer ni
zaslediti, je pa precej verbalnega nasilja, predvsem v obliki zasmehovanja in poniţevanja.
Kljub temu pri vsaki, še taki majhni teţavi, ki uĉencem povzroĉa stres, odreagiramo in si pred
nobeno obliko nasilja ne zatiskamo oĉi.
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2

Vloga šole pri ravnanju s konflikti in zmanjševanju nasilja

Pri odkrivanju in prepreĉevanju nasilja ima šolo izjemno pomembno vlogo in precej
moţnosti za preventivno delovanje.4 Mlajše in starejše otroke mora predvsem nauĉiti, kako
prepoznajo okolišĉine, v katerih delujejo nasilno, ter kako se jim lahko izognejo in jih
obvladajo.5 Pri tem je izjemno pomemben vedenjski zgled, ki ga posredujejo in razvijajo
uĉitelji. Uĉenja reševanja konfliktov bi morali biti deleţni vsi šolarji, zato temu posveĉamo
veliko pozornosti. Veliko ĉasa posvetimo poveĉanju obĉutljivosti uĉencev za prepoznavanje
nasilja, lastnih ĉustev in ĉustev drugih ljudi ter seznanjanju uĉencev o teţavah z jezo in
njenim obvladovanjem. Ker marsikateremu pedagoškemu delavcu manjka teoretiĉnega znanja
s podroĉja ĉustvovanja, se te vsebine obravnavajo v glavnem med urami oddelĉnih skupnosti,
na šolskem parlamentu ter na pobudo in pod okriljem šolske svetovalne sluţbe. Tako uĉitelji
kot tudi šolska svetovalna delavca in knjiţniĉarka z uĉenci med šolskim letom izvajamo
številne aktivnosti, s pomoĉjo katerih poskušamo reševati disciplinsko problematiko. V
zadnjih letih zelo uspešno izvajamo tudi vrstniško mediacijo, pri kateri uĉenci rešujejo
medsebojne spore s pomoĉjo vrstnikov mediatorjev. To ne pripomore le k odpravljanju
trenutnih konfliktov med mladimi, temveĉ jih uĉi tudi socialnih spretnosti in nenasilnega
reševanja konfliktov.
Vsako leto med uĉenci 3., 6. in 9. razredov izvedemo anketo o nasilju in reševanju
konfliktov med vrstniki v šolskem okolju, s pomoĉjo katere poskušamo poveĉati obĉutljivost
uĉencev za nasilje med vrstniki, izvedeti, kako razmišljajo o razliĉnih oblikah vedenja, kateri
so najpogostejši vzroki konfliktov med vrstniki in kako jih rešujejo. Prav tako z uĉenci 5., 7.
in 8. razredov izvedemo anketo, s pomoĉjo katere poskušamo ugotoviti, kakšno je njihovo
mnenje o ĉustvu jeze, kako pogosto se jezijo in kaj je tisto, kar jih najpogosteje jezi. Na
podlagi rezultatov vsako leto oblikujemo program, v katerem naĉrtujemo aktivnosti za delo s
posameznikom in oddelki. Po analizi ankete uĉitelji uĉence na urah oddelĉne skupnosti
seznanijo z oblikami nasilnega vedenja, se z njimi pogovorijo o sprejemanju drugaĉnosti in
jih uĉijo reševanja konfliktov na miren naĉin. Kot eno izmed moţnih rešitev za reševanje
konfliktov jim predstavijo tudi strategije za spoprijemanje z jezo, s pomoĉjo katerih jim
poskušajo pomagati razumeti potek jeze od dogodka do ĉustva, ki ga le-ta sproţi.

3

Čustvo jeze

Spori v mladostništvu so velikokrat povezani s ĉustvi jezi, nepremišljenim ravnanjem in
odzivanjem posameznikov. Jeza je eno izmed temeljnih ĉustev, ki ga doţivljamo takrat, kadar
ocenimo, da nekdo ali nekaj neupraviĉeno ogroţa naše pomembne cilje, ţelje ali vrednote,
npr. kadar smo ovirani pri doseganju ciljev. Je tisto ĉustvo, ki ga opredeljujemo kot
negativno, neprimerno, in ki, za razliko od veselja in ţalosti, povzroĉi mnogo veĉ problemov,
saj ponavadi vodi v agresivno vedenje.6

4

Turk 2003
Pušnik 1999
6
Mcmahon 2010
5
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4

Strategije za spoprijemanje z jezo

Umetnost uspešnega obvladovanja jeze je skrita v prepoznavanju in zavedanju dogodkov,
ki obiĉajno pripeljejo do izbruhov jeze. Najveĉkrat je jeza usmerjena k zunanjemu svetu,
lahko pa smo jezni tudi nase. Problematiĉna postane takrat, ko se pojavlja prepogosto, v
preveĉ intenzivni obliki in v neprimernih okolišĉinah.7
Na šoli izvajamo številne aktivnosti, ki uĉencem pomagajo pri obvladovanju jeze.8 Vse
aktivnosti izvajamo v uĉilnicah oziroma v prostorih, kjer je moţno skupinsko delo. Najprej se
z uĉenci pogovorimo o tem, kaj se zgodi, ĉe ljudje jeze ne morejo nadzorovati. Pojasnimo jim,
da uĉinkovite rešitve problemov zahtevajo komunikacijo in številna pogajanja. S pomoĉjo
nevihte moţganov uĉenci razmislijo, kako lahko svojo jeze nadzirajo, njihove zamisli pa
uĉitelji napišejo na tablo. Nato uĉence seznanijo z znanimi in uĉinkovitimi metodami, kot so:
teci nekaj krogov okoli hiše, šole, igrišĉa, poskusi pozabiti na situacijo, pojdi skakat, udarjaj v
blazino, popij malo vode, prisluhni mirni glasbi, štej od ena do sto in nazaj, pojdi na sprehod
in opazuj naravo, veĉkrat globoko vdihni in podobnimi. S pomoĉjo aktivnosti TOK JEZE
uĉence uĉimo, kako nadomestiti jezne misli s takimi, ki jezo omilijo. Pojasnimo jim, da se
ĉustva razvijajo zaradi naših misli in da jezo, ĉe jo obĉutimo, doţivljamo zgolj zaradi misli, ki
jih lahko v vsakem trenutku spremenimo. Uĉitelji na tablo narišejo štiri stolpce, ki jih
naslovijo: Dogodek, Misel, Ĉustvo in Nadomestna misel. V stolpcu Dogodek napišejo primer,
ob katerem uĉenci izrazijo ĉustva, ki jih le-ta v njih sproţi. Odgovore zapišejo v stolpec
Ĉustva, nato pa navedejo še misli, ki se jim ob opisanem dogodku porajajo. Skozi pogovor
jim pomagajo oblikovati nove misli, ki jih zapišejo v stolpec Nadomestne misli. Uĉenci v
dvojicah nadaljujejo delo na naĉin, da opišejo po eno ali dve izmišljeni situaciji, ki bi v njih
sproţili jezo, misli, ki se jim ob tem porajajo, in ĉustva, ki jih doţivljajo. Na koncu poišĉejo
nadomestne misli, s katerimi omilijo obĉutek jeze.
S pomoĉjo aktivnosti Nahrbtnik za jezo uĉencem pomagamo razumeti situacije, ki v njih
zbujajo jezo. Uĉenci pripravijo seznam stvari, ki v njih zbujajo jezo, in si predstavljajo, da ga
spravijo v nahrbtnik, ki ga potem odvrţejo. S pomoĉjo aktivnosti Pismo olajšanja uĉencem
pokaţemo, kako se lahko spoprimejo z jezo tudi tako, da nekomu, ki jih je moĉno razjezil,
napišejo pismo. Pojasnimo jim, da jim lahko takšno pismo pomaga pri reševanju konfliktov v
resniĉnih situacijah. Uĉenci si v spomin prikliĉejo dogodek, ki jih je zelo razjezil, uĉitelji pa
na tablo napišejo nekaj iztoĉnic, s pomoĉjo katerih uĉenci osebi, ki so ji pismo namenili,
pojasnijo, zakaj so jezni, kako so v danem trenutku razmišljali, zakaj jim je ţal, kaj so s
svojim ravnanjem hoteli doseĉi, kaj pri dotiĉni osebi cenijo in za kaj so ji hvaleţni.

5

Zaključek

Vsi, ki delamo z mladimi, bi se morali zavedati, da je nasilje med vrstniki resen problem,
zato bi se morali nujno zavzemati za pravoĉasno prepoznavanje le-tega ter prepreĉevanje.
Izkušnje kaţejo, da so pri zmanjševanju medvrstniškega nasilja najbolj uspešni na šolah, kjer
jim uspeva s sodelovanjem uĉencev, uĉiteljev, svetovalnih delavcev in staršev ustvariti dobro
šolsko klimo, ki deluje preventivno. Najpomembneje je, da smo sami zgled nenasilju ter da
vsi zaposleni na šoli nanj reagiramo takoj, ko ga zaznamo. V zadnjih šolskih letih je na šoli
opaziti, da so uĉenci postali obĉutljivejši tudi na pojav prikrite agresivnosti ter da zaradi nje
laţje poišĉejo pomoĉ. Ţal je besednega nasilja še vedno preveĉ, saj se ga veliko otrok niti ne
zaveda.
7
8

Musek Lešnik 2010
Akin 2000
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Meditacija v sklopu razredne ure
Meditation during class meetings
Tomaţ Grobelnik, prof. mat. in teh., uĉitelj, Osnovna šola Cirkovce

Povzetek
Prav tako kot odrasli so v današnjem ĉasu zelo obremenjeni tudi otroci. Nenehni pritiski,
priĉakovanja in vse veĉja konkurenĉnost v njih neprestano vzpodbujata impulze, ki lahko
hitro privedejo do za druţbo nesprejemljivih dejanj. Ĉlovek se pod teţo pritiska hitro zlomi in
se odzove v afektu. V tem primeru lahko odreagira nasilno, tako verbalno kot neverbalno. Ko
je um sprošĉen in umirjen, je sprošĉeno in umirjeno tudi telo. S pomoĉjo meditacije in
sprošĉanja bolje spoznamo sebe in se tako nauĉimo svoja dejanja obvladovati. Bolj se zavemo
lastnih vedenjskih vzorcev kot tudi vzorcev drugih ljudi. V prispevku ţelim predstaviti nekaj
uspešnih metod sprošĉanja za laţje obvladovanje vsakodnevnih tegob tako v šoli kot tudi
doma.
Kljuĉne besede: meditacija, dihanje, sprošĉanje, razredna ura
Abstract
Not only adults but also children are overloaded with activities nowadays. Constant
pressure, expectations and increasing competitiveness constantly stimulate impulses in them
which may result in actions that are unacceptable in a society. Children can quickly break
under the weight of pressure and respond in affect. In such cases they can respond violently,
both verbally and nonverbally. However, mediation and relaxation can help them to get to
know themselves better and learn how to control their actions. As a result, they are more
aware of their own behavioural patterns as well as patterns of other people. My article deals
with some successful relaxation techniques to help manage everyday problems both at school
and at home.
Keywords: meditation, breathing, relaxation, class meetings
Lektorirala: Nastja Zacharias, prof. slov. in angl.

1

Uvod

Miren in spokojen duh je ţe tisoĉletja osnovni pogoj za dobro poĉutje tako telesno kot
duševno. Meditacija pomaga duhu, da se v telesu zbere in umiri. Ĉe ţelimo razumeti pojem
sprostitve, moramo najprej razumeti njeno nasprotje. Vse kar nas obdaja ustvarja stres. Ĉutila
sprejemajo draţljaje in jih po ţivĉnem sistemu prenesejo v um. Ta vse to razĉleni in se odloĉi,
kako bo deloval. Draţljaji nas napadajo od vsepovsod. Posledica tega je nezavedno trošenje
velike koliĉine energije. Kljuĉ do sprostitve je zmanjševanje draţljajev, katerim smo
podvrţeni. Na podlagi lastnih izkušenj o spremembi zavesti, sprostitvene vadbe in prebrane
literature ţelim svoje znanje prenesti na generacijo, ki vse bolj izgublja stik s samim seboj.
Namen prispevka je predstaviti nekaj tehnik za laţje premagovanje vsakodnevnih stresnih
situacij, zavedanja svojega odnosa do okolice in laţje ter lepše sobivanje v druţbi.
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2

Teoretična izhodišča

2.1 Meditacija
Meditacija je stanje zavesti, ki jo je moĉ doumeti le na neposredni, intuitivni ravni. Ko
meditirate, izgineta preteklost in prihodnost. Obstaja le zavest (jaz sem) v neskonĉnem,
veĉnem (sedaj). Njen najvišji cilj je postati eno z vesoljem. To poznamo kot razsvetljenje.
Beseda meditacija je latinskega izvora, ki pomeni razmišljati ali vaditi. Meditacija povzroĉi
spremembe v telesu, ki se najbolj kaţejo v dihanju. Kot posledica pravilnega dihanja pride v
krvni obtok veĉ kisika, moţgani so bolje prekrvavljeni in zmanjša se odpor koţe (Zagorc,
1997).

2.2 Sproščanje
Pravilna popolna sprostitev zahteva ugodno poĉutje telesa, uma in duha. Je aktivna
vešĉina, ki se je moramo najprej nauĉiti, nato pa redno vaditi. Sprošĉanje je v neposredni
povezavi z energijo, ki jo lahko oznaĉimo kot odsotnost psihiĉne in fiziĉne napetosti. S
sprošĉanjem se ţelimo osvoboditi bremen, ki so se nabrala v nas. Blaţi simptome tesnobe in
stresa, hkrati pa zmanjšuje tveganje pred boleznimi srca in oţilja ter pred visokim krvnim
pritiskom (Zagorc, 1997).

2.3 Dihanje
Je eden od glavnih naĉinov, s katerim se naše telo ohranja pri ţivljenju. Nadzira ga
avtonovni ţivĉni sistem, zato je nekaj samoumevnega in ĉesar se v ţivljenju sploh ne
zavedamo. Naša sposobnost je, da ga lahko samovoljno nadziramo in usmerjamo.
Najpomembnejše dihalne mišice so trebušna prepona in medrebrne mišice. Za polno in
sprošĉeno dihanje je pomembno, da je trebušni predel sprošĉen. S polnim dihanjem ĉistimo
kri, kar vpliva na boljšo prekrvavitev, boljše izloĉanje strupov in polnjenje celic telesa s sveţo
energijo (Bertoncelj, 2007).

3

Načrtovanje projekta

Zaradi specifiĉnih vedenjskih motenj posameznih uĉencev in poslediĉnega neposrednega
trpljenja vseh ostalih je bila osnovna smernica ţelja, kako vzpostaviti ravnovesje med obema
poloma. Umiriti tiste, ki s svojim poĉetjem vznemirjajo in obremenjujejo druge ter na drugi
strani pripraviti uĉence na laţje sprejemanje in premagovanje vsakodnevnih tegob. Zato sem
se odloĉil za projekt meditacije med razrednimi urami. Pri tem sem videl moţnost razvijanja
in uĉenja socialnih vešĉin, prav tako pa tudi krepitev lastne samopodobe.

3.1 Izvedba projekta
Prostora, ki smo ga izbrali sta bila telovadnica in uĉilnica, v kateri potekajo razredne ure.
Uĉenci so se najprej seznanili s tehniko pravilnega dihanja ter pomenom sprošĉanja,
pozitivnega mišljenja, duhovnega miru in osebne sreĉe. Ker je pravilno dihanje temelj vseh
oblik sprošĉanja, smo tej temi posvetili najveĉ pozornosti. Uĉenci si poišĉejo sebi najbolj
udoben poloţaj, ki je lahko sedeĉi ali leţeĉi. Eno roko poloţijo na trebuh, z drugo pa se
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dotikajo prsnega koša. Dihanje je rahlo poglobljeno. Kljuĉnega pomena je, da ne dihamo
prehitro ali pregloboko, ker lahko privedemo telo do hiperventilacije. To pa najpogosteje
spremlja paniĉen napad in omotiĉnost, kar je v nasprotju s tem, kar ţelimo doseĉi. Ĉe dihamo
pravilno, se roka, ki je na mestu trebušne prepone, bolj odklanja kot roka, ki jo imamo na
prsnem košu. Za laţje izvajanje dihanja, sem uĉencem sam vsilil ritem, ki mu sledijo vdih,
zadrţevanje sape in izdih. Priporoĉeno je, vendar ne nujno, da vršimo vdih skozi nosni pretin,
izdih pa skozi usta. Ko so uĉenci usvojili pravilno tehniko dihanja, smo se lotili meditacije.
Ker je meditirati najbolje ob zori in v mraku, sem uĉencem s pomoĉjo ţaluzij zatemnil
prostor, v katerem smo se nahajali. Za laţje premagovanje sramu in neobremenjevanja z
okolico lahko v ozadju predvajamo umirjeno glasbo za meditacijo ali glasove povezane z
zvoki iz narave (tropski gozd, ocean, vremenski pojavi). Na zaĉetku je ĉas za meditacijo
nekoliko krajši (pet do sedem minut), vendar ga ob rednem izvajanju vedno bolj
podaljšujemo. V tem ĉasu poskušamo pozabiti na preteklost, sedanjost in prihodnost. Um
prepriĉamo, da se umiri in ga ne silimo v ustvarjanje napetosti. Sprva bo verjetno begal in
poskakoval. Pustimo ga, ker se bo sĉasoma sam osredotoĉil. Poskušamo opazovati njegovo
dejavnost, ne da bi se vpletali vanjo. Vĉasih je najbolje poiskati in izbrati neko toĉko
osredotoĉanja v sebi.
Po konĉani meditaciji naj bo prehod iz stanja blaţenosti v realno okolje ĉimbolj mehak.
Izvedemo ga lahko z umirjenim govorjenjem ali postopnim tišanjem glasbe, ki smo jo
predvajali v ozadju. Nekaj minut lahko posvetimo tudi popolni tišini. Z uĉenci se pogovorimo
o obĉutkih in izkušnjah, ki so jih oĉutili, oz. dobili med izvajanjem meditacije.

3.2 Analiza projekta
Vkljuĉevanje metod sprošĉanja v kurikulum daje pozitivne rezultate tako pri uĉencih kot
uĉiteljih. Pri sodobnem naĉinu ţivljenja so nepogrešljiv del našega vsakdanjika. Po izvajanju
meditacije se bolje poĉutijo in za nekaj ĉasa umirijo. So sprošĉeni, nasmejani, za trenutek
pozabijo na tegobe, ki jih preganjajo. Tak naĉin dela je zanje nov in privlaĉen. Dokazano je,
da s pomoĉjo meditacije zmanjšujemo stres, depresijo in anksioznost, ki so pogosti znaki pri
odrašĉanju. Njihovi medsebojni odnosi se izboljšujejo. Veliko bolj so enotni in povezani med
seboj. Konfliktne situacije rešujejo na preudaren naĉin, saj z meditacijo razvijajo tudi višje
stanje zavesti.

4

Sklepne ugotovitve

Meditacija daje trajen duhovni mir, ki ga je potrebno doţiveti, da ga razumemo. Ne zgodi
se kar ĉez noĉ ali ob prvih poskusih poglabljanja vase. Za dosego tega cilja sta nepogrešljiva
vztrajnost in redna vadba. Z njeno pomoĉjo lahko laţje doseţemo in razvijemo nove vzorce
mišljenja, vizije, iskanja poti do osebne sreĉe, ubranosti in notranjega miru.
Kljub vsemu so se po nekaj poskusih izvajanja projekta zaĉeli kazati prvi pozitivni uĉinki
meditacije pri uĉencih. Doseţene so bile majhne pozitivne spremembe v zavesti, ki so jih tudi
sami obĉutili in potrdili. Po meditaciji so nekaj ĉasa veliko bolj umirjeni in zbrani kot pred
tem. Postanejo samozavestnejši in odprti za pogovor. Danes uporabljajo meditacijo za laţje
premagovanje stresnih situacij v šoli in doma.
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Spodbujanje pozitivne samopodobe v razredu
Encouraging positive self-esteem in class
Darja Pipuš Sunesko, dipl. prof. ang. in univ. dipl. soc. kult.
OŠ Frana Roša Celje

Povzetek
Strokovni ĉlanek Spodbujanje pozitivne samopodobe v razredu obravnava podroĉje
samopodobe in oblikovanje samopodobe v srednjem otroštvu ter ponuja praktiĉni primer,
kako spodbuditi pozitivno telesno samopodobo in sprejemanje drugaĉnosti ter s tem
prepreĉevanje nasilja pri pouku tujega jezika, tj. anglešĉine v prvem in drugem triletju
osnovne šole. Ĉlanek v uvodu na kratko opisuje pojem samopodobe ter kako je obdobje
srednjega otroštva kljuĉno za oblikovanje posameznikove samopodobe, na eni strani zaradi
kognitivnega razvoja otrok v tem obdobju, na drugi pa zaradi socialnega okolja, ki ima moĉan
vpliv na otroke v tem obdobju. Nato se osredotoĉa na praktiĉni primer, kako pri pouku tujega
jezika spodbuditi pozitivno samopodobo in sprejemanje drugaĉnosti pri opisovanju oseb in
telesnih znaĉilnosti.
Kljuĉne besede: samopodoba, srednje otroštvo, anglešĉina, drugaĉnost.
Abstract
The article Encouraging positive self-image in class concerns with the area of self-image
and development of positive self-image in middle childhood and offers a practical example on
how to encourage and develop positive self-image in class, i.e. in ESL. At first, the author
describes the term of self-image and the significance of middle childhood and its impact on
the development of one‟s self-image, because of the child‟s cognitive development during that
period and because of the social environment surrounding the child and the time children
spend in school. Afterwards, the article focuses on a practical example on how to incorporate
positive self-image in ESL in the 3rd grade of primary school.
Keywords: self-esteem, middle childhood, English, different.
Lektor: Darja Pipuš Sunesko

1

Uvod

Obdobje srednjega otroštva je kljuĉnega pomena za oblikovanje posameznikove
samopodobe, na eni strani zaradi kognitivnega razvoja otrok v tem obdobju, na drugi strani
zaradi socialnega okolja, ki ima moĉan vpliv na otroke v tem obdobju. Zato je pomembno, da
uĉitelji stremimo k razvijanju pozitivne samopodobe v šoli in sprejemanju drugaĉnosti v
razredu, ne samo pri razrednih urah, ampak tudi pri ostalih urah pouka. Ĉlanek s pomoĉjo
deskriptivne in komparativne metode na kratko oriše samopodobo v obdobju srednjega
otroštva, kako se samopodoba oblikuje ter podaja praktiĉni primer, kako spodbujati pozitivno
telesno samopodobo pri pouku anglešĉini in obenem razvijati jezikovne cilje.
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2

Samopodoba v srednjem otroštvu

V obdobju srednjega otroštva se oblikujejo in utrdijo temelji samopodobe, samopodoba
pa se razĉleni na razliĉna podroĉja. Ob vstopu v šolo se vpliv socialnih dejavnikov na
posameznikovo samopodobo bistveno poveĉa, ţe zaradi ĉasa, ki ga šolski otroci preţivijo v
šoli. Ob vstopu v šolo ima veĉina otrok veliko veĉ stika z druţbo kot prej, otrokovo socialno
okolje se bistveno poveĉa in je primoran usklajevati svoje potrebe in cilje s potrebami drugih
v okolju (starši uĉitelji, sošolci, itd.) Otroci pomagajo drugim, sledijo pravilom in bolj
obĉutijo druţbene zahteve in koristi, ki jih prinese upoštevanje druţbenih pravil. Otroci so v
tem obdobju manj egocentriĉni, laţje razumejo druge in postanejo bolj dovzetni za mnenja
drugih. V obdobju srednjega otroštva pridobijo veliko novih znanja in vešĉin na razliĉnih
podroĉjih in tako oblikujejo svojo samopodobo, ko spoznajo, da so pri nekaterih stvareh
boljši, pri drugih pa slabši. Kognitivni razvoj vpliva na oblikovanje otrokove samopodobe in
razvoj drugih sposobnosti. Na koncu pa so tu še telesni dejavniki, ki vplivajo na razvoj videza
in telesnih sposobnosti, ob koncu srednjega otroštva pa tudi zaĉetek spolnega dozorevanja in
veĉjih telesnih razlik med spoloma (Juriševiĉ 1997).
Freud oznaĉuje to obdobje kot stabilno obdobje latence, obdobje ega, ko se otrok obrne
stran od druţine in bolj odpre zunanjem svetu (Juriševiĉ 1997).
Cooley in Mead poudarjata, da je srednje otroštvo obdobje, ko se otrok bolj zaĉne
zavedati mnenj in obĉutkov drugih, tako da je neke vrste kritiĉno obdobje za razvoj
samopodobe (Juriševiĉ 1997).
Erikson trdi, da bi lahko to obdobje oznaĉili s prepriĉanjem Sem, kar se naučim in z
obĉutkom marljivosti oz. manjvrednosti, ko ima šola pomemben vpliv na otrokovo
samopodobo. Otrokova samopodoba je odvisna od izkušenj v tem obdobju, torej, ĉe je otrok
uĉno uspešen, ima boljšo samopodobo, ĉe je manj uĉno uspešen, slabšo samopodobo, medtem
ko Piaget v tem obdobju oznaĉuje otrokovo mišljenje na ravni konkretnih operacij in pravi, da
je srednje otroštvo ĉas, ko postane otrok manj egocentriĉen in bolj obĉutljiv na mnenja drugih
ter da se tudi zaradi tega zaĉne razvijati socialna samopodoba (Adlešiĉ 1999).
Otroci v tem obdobju se ţe primerjajo z vrstniki in razvijajo samopodobo na razliĉnih
podroĉjih:





videza („Všeč so mi moje oči.“),
učne uspešnosti („Dobra sem pri matematiki.“),
socialnih veščin („Mene vsi povabijo na svoj rojstni dan.“),
telesnih zmoţnosti („Dobro igram nogomet.“).

Opisujejo se glede na to, kaj zmorejo, koliko znajo, obstaja tudi idealen jaz in dejanski
jaz (Juriševiĉ, 1997). Veliko razliĉnih dejavnikov vpliva na samopodobo v tem obdobju, kot
je kultura, druţinsko okolje in uĉno okolje. V ĉustvenem razvoju otrok v tem obdobju ţe
pozna kompleksnejša ĉustva, ki jih vodi osebna odgovornost, to sta ponos (motivacija za delo
naprej) in obĉutek krivde (trud za izboljšanje).

2.1 Spodbujanje pozitivne samopodobe v razredu
„Učitelj se dotika večnosti; nikdar se ne ve, do kod bo segel njegov vpliv.“
-

Henry Adams

Po mojem mnenju je pomembno, da se uĉitelji zavedajo, da otroci preţivijo ogromno
ĉasa v šoli in da tudi oni prispevajo k oblikovanju otrokove (pozitivne) samopodobe. Uĉitelj
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mora sprejeti otroka takšnega kot je. Izogibati se mora stereotipom, poudarjati enakost med
spoloma in v tej luĉi tudi premisliti npr., kakšna umetnostna besedila obravnava pri pouku.
Otroci v srednjem otroštvu ţe razumejo ĉustva, kot so ponos in krivda, zato jim mora uĉitelj
pomagati, da razvijejo obĉutek odgovornosti za svoja dejanja in obnašanje. Odzivi uĉitelja
bistveno prispevajo k razvijanju samopodobe, zato naj uĉitelji otrokom nudijo veliko
spodbude in pozitivne povratne informacije (Yang 2018).

2.2 Spodbujanje pozitivne telesne samopodobe pri pouku angleščine
Pri anglešĉini smo v 3. razredu povezali opisovanje oseb z iskanjem podobnosti in razlik
med uĉenci v razredu. opisovali telesne znaĉilnosti, obenem pa se pogovarjali o drugaĉnosti.
Jezikovni cilji so bili utrjevanje znanja besedišĉa o pridevnikih in opisovanja oseb (npr. He
has got black hair, she is old, he is happy, itd..). Obenem so uĉenci razvijali pozitivno
samopodobo, iskali podobnosti in razlike med sabo ter tisto nekaj, zaradi ĉesar so drugaĉni in
na nek naĉin posebni. Na zaĉetku ure so uĉenci delali v paru. Vsak par je dobil dve sliki
osebe, ki sta se med seboj razlikovali v nekaj znaĉilnostih in bili podobni v drugih.

Slika 1: osebni arhiv
Uĉenci so morali poiskati tri razlike in tri podobnosti. Nato so uĉenci odloţili slike in so
morali poiskati tri podobnosti in razlike med sabo. Nato smo skupaj pregledali razlike med
slikami ter se pogovorili o podobnostih in razlikah, ki so jih uĉenci odkrili med sabo v paru.
Nato smo prebrali zgodbico It's OK to be different (Parr 2009). Na vsaki strani smo se
pogovorili, ĉe poznamo koga takšnega (npr. ki je na invalidskem voziĉku, brez zob, plešast,
ima oĉala, itd.). Na koncu ure smo naredili krog in je vsak uĉenec, ĉe je ţelel, povedal, kaj je
drugaĉnega na njem oz. njej.

3

Zaključek

Menim, da se pri pouku nasploh in tudi pri pouku anglešĉine da veliko narediti v smislu
spodbujanja pozitivne samopodobe in s tem prepreĉevanju nasilja. Podobno uro sem ţe
veĉkrat izvedla, navadno v 3. in 4. razredu. Uĉenci so zelo sodelovali v aktivnostih, hitro našli
razlike in podobnosti med slikami in ţeleli še veĉ slik. Hitro so našli tudi razlike in
podobnosti med sabo. Ko smo brali knjigo, so delili svoje izkušnje in spregovorili o ljudeh v
svojem ţivljenju, ki so 'drugaĉni' in na koncu v krogu tudi izpostavili nekaj na sebi, kar je
morda drugaĉno od drugih. Na koncu ure smo se tudi pogovorili v slovenšĉini, ko nam je
zmanjkalo besed v anglešĉini. O tem, kako smo si razliĉni, a tudi na nek naĉin podobni in da
ne smemo zasmehovati drugih, ĉe so drugaĉni od nas. Boljše bi bilo, ĉe bi uporabila resniĉne
slike oseb, kar naredim v višjih razredih, ampak sem oblikovala in izbrala takšne slike ravno z
razlogom, da sem lahko naredila takšne slike, da so bile med njimi tri razlike in tri
podobnosti.
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Kako otrokom predstaviti stisko posameznega otroka ob nasilnem vedenju
vrstnikov?
How to present distress of an individual child in the case of peer violence, to
children?
Andreja Fekonja, dipl. vzgojiteljica
JVIZ OŠ Gorišnica, Vrtec Gorišnica

Povzetek
Vloga vzgojitelja v vrtcu je zelo pomembna pri prepreĉevanju kakršnega koli nasilja med
vrstniki. Vzgojitelj mora zagotavljati varno okolje za vsakega posameznega otroka. Ob vsaki
najmanjši zaznavi nasilja je potrebno takoj intervenirati.
Prispevek je razdeljen na dva dela – na teoretiĉni in praktiĉni del. V teoretiĉnem delu so
predstavljena izhodišĉa medvrstniškega nasilja. Praktiĉni del pa je namenjen izvedbi
delavnice z naslovom Kaj je strah?
Kljuĉne besede: vloga vzgojitelja, drugaĉnost, strpnost, premagovanje strahu, aktivna
vloga otrok, medvrstniško nasilje.
Abstract
The role of an educator in kindergarten is very important in preventing any kind of peer
violence. The educator must provide a safe environment for each individual child. At every
slightest detection of violence there must be an immediate intervention.
This paper is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part
presents the starting points of peer violence. The practical part is intended for the
implementation of a workshop entitled What is fear?
Keywords: educator role, otherness, tolerance, overcoming fear, active role of children,
peer violence.
Lektorica: Mojca Bevcar

1

Uvod

Vzgojno-izobraţevalno delo izvajam v skupini otrok, starih 5–6 let. V skupini imam
otroka s teţko govorno-jezikovno motnjo, ki ima odloţeno šolanje. V komunikaciji z vrstniki
je zelo zadrţan in nemalokrat opaţam, da ga otroci zasmehujejo in izloĉajo. Pri fantu se izraţa
izrazit strah pred komunikacijo z vrstniki in z odraslimi. Zato sem se odloĉila, da s pomoĉjo
literarnega besedila z naslovom Vampirĉka je v temi strah poskušam otrokom pribliţati, kako
se poĉuti nekdo, ki je drugaĉen, ter kako premagati strah pred neznanim in kako sprejemati
drugaĉnost.
Cilji dejavnosti:
 Niĉelna toleranca do nasilja v skupini.
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 S pravljico in pravljiĉnimi junaki odpraviti vrste nasilja, ki se v oddelku najpogosteje
pojavljajo.
 Ţrtvam in povzroĉiteljem nasilja omogoĉiti poistovetenje z identiteto pravljiĉnih
junakov in preko njih dvigniti samopodobo otrok in njihovo sprejetost v skupini.
Peĉjak (2014) medvrstniško nasilje opredeljuje kot agresivno vedenje, ki je namerno (ne
nakljuĉno ali posledica igre) in vsebuje neravnovesje moĉi.
Medvrstniško nasilje se zaĉne pojavljati ţe v predšolskem obdobju in strokovni delavci
moramo biti na takšne pojave še posebej pozorni. Nasilje velikokrat izhaja iz nerazumevanja
doloĉene situacije, pomanjkanja empatije ali egocentriĉnosti posameznega otroka.

Glavni del
2

Teoretični del

2.1 Nasilje
Nasilje pomeni neustrezno reševanje konfliktov; konflikt, ki vodi k nasilnemu vedenju,
pa je obremenjen s ĉustvi, in to praviloma negativnimi, kot so strah, jeza, sovraštvo, izguba,
nemoĉ, mašĉevanje (Marjanoviĉ Umek idr. 2004).

2.2 Oblike nasilja
Lešnik Mugnaioni (2005) opisuje naslednje oblike nasilja:





psihiĉno ali duševno nasilje,
fiziĉno ali telesno nasilje,
spolno nasilje,
ekonomsko nasilje.

Lešnik Mugnaioni (2005) opozarja na razlike med naštetimi nasilji. Razlikujemo med
tako imenovanimi blaţjimi in hudimi nasilnimi dejanji. Vsa dejanja kot taka zasluţijo
ustrezen odziv in obravnavo. Nasilju moramo postaviti meje ter se nanj odzvati z
nedvoumnim sporoĉilom in odloĉno ukrepati.

2.3 Psihično nasilje
Zlorabo moĉi ene ali veĉ oseb nad drugo osebo, ki poteka na besedni ali nebesedni ravni
in drugo osebo prestraši, poniţa ali razvrednoti, smatramo kot psihiĉno nasilje. Psihiĉno
nasilje negativno vpliva na samozavest, samopodobo in samozaupanje osebe, ki doţivlja
nasilje (Aniĉić idr. 2017).

3

Praktični del
Na osnovi doloĉenega problema sem oblikovala delavnico z naslovom Kaj je strah?
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3.1 Splošni okvir za razmislek
Vampirĉek je še zelo mlad in ga je v temi strah, zaradi ĉesar se drugi vampirji norĉujejo
iz njega. Nekega dne naleti na deklico Lizo, ki mu pokaţe, da strah lahko premagamo, ĉe se z
njim sooĉimo. Vampirĉku se to posreĉi in postane ĉisto pravi vampir, ki ima ĉrne peruti. Strah
je obĉutje, ki ga poznamo vsi ljudje. Je koristen, saj nas opozarja na nevarnost, da pobegnemo
ali kako drugaĉe ukrepamo. Lahko pa se bojimo tudi stvari, ki sploh niso nevarne – pajkov,
drugih ljudi ipd., in takšni strahovi nas hromijo in ovirajo. Majhni otroci se v razliĉnih
razvojnih obdobjih sreĉujejo z razliĉnimi strahovi – strah pred tujimi ljudmi, pred
drugaĉnostjo ipd. S pogovorom o strahu jim omogoĉimo, da vidijo, kako s svojim obĉutjem
niso sami, saj se vsi ljudje ĉesa bojimo, in jim pokaţemo nekaj naĉinov, kako lahko omilimo
strah oziroma ga premagamo.
Potek delavnice:
1. Zaĉetna miselna spodbuda
2. Skupen razmislek
3. Ustvarjalna spodbuda
1. Začetna miselna spodbuda
Preberemo slikanico in med branjem zastavljamo naslednja vprašanja:






V ĉem se Vampirĉek razlikuje od drugih vampirjev?
Kako se drugi vampirji obnašajo do Vampirĉka? Ali se vam to zdi prav?
Kako mislite, da se poĉuti Vampirĉek?
Kako je Vampirĉek premagal strah?
Kaj mislite, kako se sedaj drugi vampirji obnašajo do njega?

2. Skupen razmislek
Navezava na lastne izkušnje:
 Ĉesa se bojite? Navedite primere.
 Kako se poĉutite, ko vas je strah?
 Kaj naredite, ko vas je strah?
Znaki in opredelitev pojma:







Po ĉem prepoznamo, da je nekoga strah?
Ali se vsak ĉlovek ĉesa boji? Zakaj? Zakaj ne?
Ali je tudi odrasle strah? Zakaj? Zakaj ne?
Ali je tudi ţivali strah? Zakaj? Zakaj ne?
Kako lahko ugotovimo, da je nekdo pogumen?
Ali je tudi pogumne ljudi strah? Zakaj? Zakaj ne?

Vrednotenje:


Ali je koristno, da nas je strah?

Miselni eksperiment:


Kako bi bilo, ĉe se ne bi prav niĉesar bali?

Ustvarjalna spodbuda:
Otroci narišejo, kar jim je bilo v zgodbi všeĉ. Pojasnijo tudi, zakaj jim je to bilo všeĉ.
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4

Ugotovitve

Ob nasilnem vedenju vrstnikov in premagovanju strahu pred neznanim in drugaĉnim so
nam v veliko pomoĉ pravljice z za to namenjeno tematiko. Pri predšolskih otrocih je
pravljiĉni svet dosti laţje razumljiv in sprejemljiv kot svet odraslih. Zato se vzgojitelji
posluţujejo kvalitetnih pravljic, preko katerih lahko otrokom predstavijo doloĉene situacije,
da jih laţje razumejo in ponotranjijo.

4.1 Vloga vzgojitelja pri izvedbi delavnice
 Vzgojitelj mora v prvi vrsti poskrbeti za pozitivno klimo v skupini. Otroci, ki
vzgojiteljici zaupajo, so pripravljeni z njo sodelovati in to je pogoj za uspešno delo in
razvoj posameznika.
 Pripraviti mora prostor, kjer se otroci poĉutijo varne in sprejete.
 Posredovanje literarnega besedila mora biti doţiveto, da pri otrocih spodbuja
radovednost in vedoţeljnost.
 Postavljati mora vprašanja odprtega tipa, ki so kratka in razumljiva.
 Otroku mora dopustiti dovolj ĉasa za razmislek.

4.2 Evalvacija in refleksija
Pri izvedbi delavnice smo ugotovili, da so otroci pravljico dobro sprejeli. Po prebranem
so odgovarjali na zastavljena vprašanja. Povedali so, da je bil Vampirĉek ubogi, ţalosten, da
ga je bilo strah in da so se drugi vampirji norĉevali iz njega … Otroci so z zanimanjem
poslušali pravljico. Veĉina otrok je s svojo mirnostjo, odgovori in mimiko obraza pokazala,
da jim je hudo, ker so se iz Vampirĉka norĉevali. Na vprašanje, ali imamo tudi mi v skupini
koga, ki je drugaĉen kot Vampirĉek iz pravljice, so pokazali na otroka z govorno-jezikovno
motnjo. Povedali so, da ga ne razumejo, kaj govori, vendar se bodo potrudili, da ga bodo bolj
poslušali. Na vprašanje, zakaj ga imamo radi, pa so povedali veliko dobrih lastnosti: da je
prijazen, da rad pomaga, da deli igraĉe …

5

Zaključek

Po prebrani in poglobljeno analizirani pravljici smo ugotovili, da je problem
medvrstniškega nasilja globlji, kot smo si dovolili verjeti. Teden dni po obravnavani pravljici
in poglobljenem pogovoru o vsebini pravljice ugotavljamo, da so otroci kar hitro pozabili na
Vampirĉka iz naše pravljice in prav tako tudi na svojega prijatelja z govorno-jezikovno
motnjo. Ugotavljamo, da je ena prebrana pravljica na to temo premalo, da bi otroci znali
prepoznati vsa dejanja, tudi tista najmanjša, ki prizadenejo posameznika. Zato smo se odloĉili,
da poišĉemo še veĉ pravljic na to temo in v daljšem ĉasovnem obdobju otroke skozi pravljice
seznanimo s prepoznavanjem in prepreĉevanjem še tako neznatnega nasilja nad sovrstniki v
skupini.

6
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Nekateri pristopi pri zmanjševanju nasilja pri pouku Športa
Some approaches at school sports lessons to reduce violence
Boštjan Koren, prof. šp. vzg., uĉitelj športa, Osnovna šola Dušana Flisa Hoĉe

Povzetek
Cilj strokovnega prispevka je bila analiza razliĉnih oblik nasilja, ki se pojavljajo pred in
po pouku športa, v slaĉilnici in med poukom v sami športni dvorani. Na podlagi ankete, ki
sem jo naredil med uĉenci od 6. do 9. razreda, sem ugotovil, da so doloĉene oblike nasilja
prisotne, zato bo potrebno zastaviti doloĉena pravila in smernice, ki bodo omenjeni problem
omilili, ĉe ţe ne prepreĉili. Na podlagi priĉujoĉe strokovne literature smo si zastavili cilje in
metode, v bodoĉe bomo potek dogodkov odslej obravnavali drugaĉe. Glede na napisano je
nujno zašĉititi ţrtve nasilja, jim nuditi pomoĉ in oporo.
Kljuĉne besede: nasilje, pouk športa, osnovna šola.
Abstract
The aim of the paper was to analyze various forms of violence that occur before and after
the sports lessons, in the locker room and during the lessons in the sports hall itself. Based on
a survey which was carried out among students of 6th to 9th grade, we have found out that
certain forms of violence are present, so it is necessary to set certain rules and guidelines that
will alleviate or even prevent the problem. Based on the expert literature, we have set goals
and methods, and will henceforth treat problems differently. According to what is written in
the paper, it is essential to protect the victims of violence, provide them with assistance and
support.
Key words: violence, sports lessons, primary school.
Lektorirala: Sanja Obaha

1

Za začetek o anketi.

Vsi se zavedamo, da je nasilje v druţbi in v izobraţevalnem sistemu prisotno, da
negativno vpliva na odnose med uporabniki le-tega, zato sem se na osnovi primerjave
prebrane in povzete strokovne literature ter na podlagi opravljene raziskave med 134 uĉenci
(6. - 9. r), ki jih uĉim, odloĉil na svojem podroĉju pouĉevanja narediti korak naprej proti tej
pereĉi temi. Priĉujoĉ prispevek je nastal na osnovi ankete, katere rezultati nam bodo pokazali,
kakšno je sedanje stanje nasilja pri pouku ŠPO. Zavzeli se bomo v bodoĉe izvajati razliĉne
dejavnosti, ki bodo nasilje omilile, ĉe ţe ne izkoreninile.

2

Od konflikta v dvorani do nasilja

Pri svojem delu se veĉkrat sreĉujem s takšnim ali drugaĉnim neprimernim vedenjem
posameznikov, ki izzovejo doloĉene konfliktne situacije ter imajo ţeljo in ambicije voditi
skupino sošolcev oz. vrstnikov k nasilnim dejanjem, se z njim bahati in kršiti vzgojni naĉrt
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naše šole. Pri tem opaţam, da veĉina ţrtev nasilja predolgo ĉaka, da nekomu sporoĉi svoje
obĉutke, jih zatira v sebi in upa, da bo minilo. Nasilju in konfliktom, ki sem mu priĉa v sami
športni dvorani, takoj naredim konec, a kaj, ko se veĉina posmehovanja, ţalitev, opravljanja,
fiziĉnih napadov, izloĉitev, verbalnih groţenj, norĉevanja dogaja na hodnikih, ki vodijo do
dvorane, v slaĉilnicah pred in po uĉni uri. Zaradi tega so pravila pojem vsake ustanove in nas
spremljajo na vsakem koraku ter jih velikokrat povezujemo z redom in disciplino, obĉasno z
neko vrsto avtoritete in doloĉeno birokracijo na vseh ravneh druţbene ureditve. Brez le-teh bi
nas na ţivljenjski poti spremljala anarhija, kar bi bilo za druţbo kot tako pogubno.
Angleška beseda »bullying« je bila v nekoliko starejši literaturi slovenjena kot
»trpinĉenje med uĉenci«. V novejši literaturi pa se za enak izraz uporablja medvrstniško
nasilje, izraz »mobbing« pa se uporablja v povezavi z nasiljem na delovnem mestu (Peĉjak,
2014).
»Nasilje, ki ga povzroĉa splet razliĉnih vplivov, vsakdanjih spodbujevalcev nasilja, se
odraţa v razliĉnih oblikah nasilnega vedenja do vrstnikov, odraslih in njihovega osebnega
premoţenja, do premoţenja šol in skupnosti nasploh.« (Habbe, 2000, str. 44).
Takšne oblike vedenja pogosto preseţejo mladostno razposajenost, prestopke, ki jih šole
veĉinoma obravnavajo z vzgojnimi ukrepi in ţal nemalokrat preraste v kazniva dejanja
(Beĉaj, Dekleva, Pavlović in Šelih 1996). Otroci in mladina se zaradi morebitne ekonomske,
socialne in vzgojne neustreznosti zatekajo k neustreznim vedenjskim vzorcem, ki jih nekako
pred vrstniki kaţejo v luĉi - upati si, ne glede na posledice.
Pri pouku športa je veliko kontaktov, veĉinoma pri igrah z ţogo, zaradi katerih lahko
pride do nesoglasij ţe v sami dvorani. Vsak takšen neprimeren izbruh se pri mojih urah konĉa
s pogovorom vpletenih uĉencev, kjer »ogenj pogasimo« nemudoma. A velikokrat se teţave
neupraviĉeno prenašajo v ĉas po tej uĉni uri, v slaĉilnico, na poti domov in nemalokrat na
socialna omreţja, kjer nisem veĉ prisoten. Kadar pridejo do mene uĉenci, ki imajo s kom
teţave, se o tem pogovorim s celotno skupino in moje besede tudi za nekaj ĉasa zaleţejo. A
veĉinoma poizkušajo probleme reševati sami, kar pa velikokrat še bolj zaostri samo situacijo.
Poznamo veĉ vrst nasilja v šoli, le da so nekatere pogostejše, druge pa redkejše. Najveĉkrat
govorimo v šoli o psihiĉnem, verbalnem, fiziĉnem ter ekonomskem nasilju. Najpogostejše
oblike nasilja, ki jih sreĉujemo v šoli, so uniĉevanje tuje lastnine, osebnih predmetov, socialna
izolacija ter ustvarjanje sovraţne klime, strahu. Pri ţrtvi se nemalokrat zaradi ţaljenja,
zaniĉevanja, šĉuvanja sošolcev, groţenj in posmeha pojavijo psihološke boleĉine. V
današnjem ĉasu seveda ne smemo pozabiti na spletno nasilje, ki se izvaja po socialnih
omreţjih, saj se uĉenci v prostem ĉasu veliko ukvarjajo z igranjem iger, ki so za njih
neprimerne. Med tem si govorijo neprimerne besede, se spravljajo drug na drugega ter se
posmehujejo, s tem povzroĉajo drugim psihiĉne boleĉine. Pri tem se skrivajo za psevdonimi
in so tako rekoĉ anonimni, zato si tudi veliko veĉ dovolijo.
Na nivoju šole se zavzemamo, da bi zmanjšali stopnjo nasilja tako, da se uĉitelji
izobraţujemo v tej smeri, prilagajamo šolske obveznosti, tako da med odmori deţuramo, kar
je ţe obrodilo sadove. Na šoli izvajajo uĉitelji in uĉenci, ki so usposobljeni za vrstniško
mediacijo, tudi mediacije, ki so postale redna praksa. Gre za preventivno in intervencijsko
dejavnost v okviru vzgojnih dejavnosti, ki jih izvajamo na naši šoli. Pri tem je celoten proces
prepušĉen uĉencem, uĉitelj je zgolj opazovalec in proces vodi. Po navadi gre za uspešno
tehniko reševanja konfliktov, pri ĉemer sta uĉenca veĉinoma zadovoljna s takšno rešitvijo.
Velikokrat nas obišĉe kakšno društvo z aktualnimi vsebinami, o katerih se nato v sklopu
razrednih ur tudi pogovarjamo in izvajamo delavnice sami.
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Po analizi ankete je med drugim nastal tudi spodnji grafikon, zaradi katerega sem se
odloĉil narediti korak k zmanjšanju konfliktov in nasilja pri svojem pouku. S pomoĉjo ankete
sem namreĉ ţelel ugotoviti:







Ali so uĉenci ţe bili ţrtev nasilja pri pouku ŠPO?
Kje so bili ţrtev nasilja pri pouku ŠPO?
Kakšne vrste nasilja je bil deleţen pri pouku ŠPO?
Si bil priĉa nasilju pri pouku ŠPO?
Komu si povedal za to?
So se kdaj sam nasilno vedel pri pouku ŠPO in kako?

Analiza nasilja pri pouku ŠPO
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Grafikon 1: Analiza nasilja pri pouku ŠPO.

3

Akcija – reakcija

Po analizi ankete sem se odloĉil za postopno uvajanje doloĉenih pravil v okviru mojega
pouka, ki bodo ĉez ĉas pokazale doloĉene rezultate. Dogovorili smo se, da (Erb, 2004):
 svojih sošolcev in vrstnikov ne napadamo ne z besedami ne z dejanji, vsi moramo
pomagati tistim, ki so ogroţeni,
 se bomo trudili, da bomo v svojo druţbo sprejeli vsakega uĉenca, ne glede na njegove
sposobnosti, moĉ, slabosti in poreklo,
 zavraĉali bomo kakršnekoli prepire, ţalitve naj ne bodo povod za fiziĉno
obraĉunavanje,
 pomagali bomo ţrtvam nasilja sami ali skupaj z odraslimi,
 tisti, ki prijavi agresivni napad, ravna odgovorno in ni »špeckahla« ter nihĉe nima
pravice, da bi ga zaradi tega dejanja opravljal.
Na podlagi priĉujoĉe literature se bomo do pereĉega problema pri predmetu ŠPO in pri
ostalih vzgojno-izobraţevalnih predmetih od sedaj naprej lotevali bolj naĉrtno in dosledno.
Pri pisanju o tej pereĉi tem sem prišel do spoznanja, da je skoraj tretjina deĉkov od 6. do 9.
razreda ţe bila ţrtev nasilja, da je bila polovica otrok ţe priĉa nasilju ter da je bila pribliţno
šestina otrok ţe na nek naĉin nasilna pri pouku, kar me je spodbudilo, da bomo v bodoĉe bolj
pozorni. Z uĉenci smo prišli do sklepa, da je potrebno nasilje in vzroke za le-to minimizirati.
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Priprava vzgojnega načrta šole
Preparation of the school's educational plan
Doroteja Kostanjevec, prof., profesorica slovenskega jezika, Osnovna šola Markovci

Povzetek
Eden izmed ciljev osnovne šole poleg izobraţevanja je tudi vzgajanje. Uĉence
pripravljamo na ţivljenje, na kakovostno bivanje in sobivanje z drugimi in z naravnim
okoljem. Cilje vzgoje, opredeljene v zakonu o osnovni šoli, moramo uresniĉevati skupaj
uĉitelji, starši in uĉenci. Prav vsi uĉitelji se trudimo vzgojiti in izobraziti mlade ljudi v
celovite osebnosti, ki bodo sposobni samostojno reševati vsakdanje probleme in bodo
spoštovali vrednote naše širše in oţje skupnosti ter bodo kritiĉni do vseh oblik nasilja. Vse to
so nam bila vodila pri pripravi novega šolskega vzgojnega naĉrta. Kaj vkljuĉiti v tako
pomemben dokument, ki je pravzaprav vodilo slehernega uĉitelja, starša in uĉenca?
Kljuĉne besede: cilj osnovne šole, zakon o osnovni šoli, spoštovanje vrednot.
Abstract
One of the aims in the primary school beside education is also upbringing. We prepare
pupils on a quality life, quality stay and coexistence with other people and with the natural
environment. Teachers, parents and pupils have to implement aims of education together. All
teachers try to upbring and educate young people in fully rounded personalities, who could
solve everyday problems and will also appreciate values of our community and will be critical
of all types of violence. All that were guidelines for us when we started preparing school‟s
educational plan. What to include in such an important document, which is a guidance to
every teacher, parent and a pupil?
Key wordS: aims of the primary school, Elementary School Act, respect of the values.
Lektor: vida Vajda, prof.

1

Uvod

Na zaĉetku šolskega leta smo na naši šoli zaĉeli z obnovo vzgojnega naĉrta šole. Zakaj
sploh pripraviti takšen dokument, s ĉim si pomagati, kdaj bo uporaben, kdo ga bo uporabljal
in ĉemu sluţi? Vse to so bile smernice, ki so nas vodile pri pripravi dokumenta. V šoli se
vsakodnevno sreĉujemo ne samo z uĉno, ampak tudi z vzgojno problematiko. Uĉitelji vse bolj
toţimo, da obĉutimo pomanjkanje vrednot med uĉenci, sreĉujemo se z medvrstniškim
nasiljem, uniĉevanjem šolske lastnine, neupoštevanjem pravil šolskega reda, neopraviĉenimi
izostanki od pouka itd. Velikorat smo v dilemi glede postopkov, ki nas ĉakajo ob kakšni
kršitvi, kam pogledati, na koga se obrniti, kje zaĉeti. Vzgojni naĉrt šole je dokument, ki je
nastavljen tako in zato, da se kakovost bivanja v šoli izboljša, da se vsak uĉenec poĉuti
sprejet, cenjen in spoštovan. V njem morajo biti zajete vzgojne dejavnosti in oblike
vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vkljuĉevanje v uresniĉevanje vzgojnega
naĉrta.
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2

Priprava vzgojnega načrta

Vodilo pri pripravi vzgojnega naĉrta vsake osnovne šole je 2. ĉlen zakona o Osnovni šoli,
kjer so opredeljeni cilji osnovnošolskega izobraţevanja, kot so spodbujanje skladnega
telesnega, spoznavnega, ĉustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja
posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni
razvoj in za dejavno vkljuĉevanje v demokratiĉno druţbo, kar vkljuĉuje globlje poznavanje in
odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega
in druţbenega okolja, prihodnjih generacij; vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za
sprejemanje drugaĉnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje ĉlovekovih pravic in
temeljnih svobošĉin … (Zakon o osnovni šoli, 2016).

3

Vsebine vzgojnega načrta OŠ Markovci

Pri sestavi vsebin vzgojnega naĉrta nam je bilo vodilo to, da je ĉim bolj pregleden,
vsebinsko bogat in uporaben. Razdelili smo ga na veĉ razdelkov:
1.
2.
3.
4.

Cilji delovanja šole in vzgojna naĉela;
Vzgojne dejavnosti (preventiva; svetovanje - mediacija, restitucija);
Naĉini vzgojnega delovanja - vzgojni ukrepi, vzgojni opomini;
Oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši (Vzgojni naĉrt OŠ Markovci, 2020).

Vsak ĉlen ima tudi podĉlene, kjer so posamezni pojmi definirani in razloţeni.

3.1 Cilji delovanja šole in vzgojna načela
Pri tej toĉki smo izpostavili splošne cilje izobraţevanja in vzgajanja v osnovni šoli, kot
so:






gojiti dobre, spoštljive in korektne medsebojne odnose,
vzgajati k strpnosti in sodelovanju.
razvijati odgovoren odnos do sebe, do drugih in do okolja,
sprejemati razliĉnost posameznikov,
spoštovati pravila in dogovore … (prav tam).

3.2 Vzgojne dejavnosti
V naslednji toĉki smo opredelili vzgojne dejavnosti, ki so proaktivne in preventivne
dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste
vzgojnih ukrepov in podobno) (Zakon o osnovni šoli, 2016).
Proaktivne in preventivne dejavnosti se izvajajo v okviru oddelĉnih skupnosti, pouka, v
razširjenem programu, s sodelovanjem s starši, pri šolski skupnosti, z medsebojno pomoĉjo, s
strokovnim usposabljanjem delavcev šole, z interesnimi dejavnostmi … Zajete so dejavnosti,
kjer se bodo uĉenci poĉutili varne, sprejete, ustvarjalne, iniciativne, svobodne, z
upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Pri postavki svetovanje smo se osredotoĉili
na dejavnosti, ki pomagajo uĉencem pri reševanju teţav v zvezi z njihovim razvojem, šolskim
delom, odnosih z vrstniki in odraslimi, razvijanju samopresoje in prevzemanju odgovornosti.
K temu spadajo individualni svetovalni pogovori ter mediacija in restitucija, ki pa sta
prostovoljni.
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Zelo pomembna se nam je zdela opredelitev postopnost vzgojnega ukrepanja, ko
uĉenec ali skupina uĉencev ne spoštuje šolskih pravil ali doloĉil hišnega reda. Koraki so
naslednji:
a) razišĉejo se okolišĉine in s svetovalnim pogovorom se pomaga pri uvidu in presojanju
otrokovega lastnega vedenja;
b) glede na teţavnost prekrška strokovni delavec lahko:
 ponudi moţnost reševanja problema s pomoĉjo restitucije, mediacije …,
 obvesti razrednika in starše. Skupaj se dogovorijo o naĉinu, kako popraviti škodo,
 predlaga vzgojni ukrep (Vzgojni naĉrt OŠ Markovci, 2020).

3.3 Vzgojni postopki
Pri vzgojnih postopkih ob kršitvah šolskih pravil smo izpostavili to, da se upošteva
postopnost: opozorilo prisotnega uĉitelja pri kršitvi, pogovor z uĉencem, vkljuĉitev
razrednika, staršev, šolske svetovalne sluţbe, prijava na policijo (hujša kršitev).
Sledijo opisani vzgojni ukrepi, ki se uporabijo, kadar uĉenec ni pripravljen sodelovati
pri reševanju nastale teţave in so predhodno bile izvedene vse druge vzgojne dejavnosti.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore ter vodenjem uĉenca k
spremembi vedenja. Pri tem sodelujejo uĉenec, starši in strokovni delavci šole. Vzgojni ukrepi
so naslednji: ukinitev nekaterih pravic, poveĉan nadzor, zaĉasen odvzem naprave ali
predmeta, zadrţevanje na pogovoru po pouku, odstranitev uĉenca od pouka in drugih
dejavnosti, izkljuĉitev iz OPB, odhod domov, druţbeno koristno delo …
Opredelili smo tudi pojem vzgojni opomini, ki jih šola uporabi v primeru, da vzgojne
dejavnosti in vzgojni ukrepi niso dosegli namena. V nadaljevanju dokumenta so navedeni
primeri kršitev in hujših kršitev šolskih pravil, kot so:





nespoštovanje pravil hišnega reda,
neizpolnjevanje uĉnih in drugih šolskih obveznosti,
ogroţanje varnosti drugih uĉencev in zaposlenih,
nestrpnost do uĉencev in zaposlenih (tudi na spletu) …

Navedeni so tudi primeri hujših kršitev šolskih pravil:
 ponavljanje istih kršitev,
 namerno poškodovanje in uniĉevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih uĉencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uţivanje alkohola, drog
 ter drugih psihoaktivnih sredstev … (prav tam).
Sledi razdelek Sodelovanje s starši, kjer so navedene dejavnosti sodelovanja (roditeljski
sestanki, govorilne ure, pogovorne ure …), s katerimi spodbujamo medsebojno komunikacijo
staršev ter druge oblike in aktivnosti (sreĉanja, predstave, prireditve, praznovanja, delavnice,
projekti …).

3.4 Pohvala, priznanje, nagrade
So pojmi, ki so definirani v zadnji toĉki naĉrta. Tu so natanĉno napisani kriteriji in pogoji
za njihovo dodeljevanje (prav tam).
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4

Zaključek

Vzgojni naĉrt šole je dokument, ki spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in
vzpostavlja pozitivno klimo med vsemi vkljuĉenimi. Je neke vrste kreiranje »pravil igre«
glede na delo in ţivljenje šole ter sodelovanje z okoljem. Nastavljen mora biti sistematiĉno,
pregledno in funkcionalno. Z njim ţelimo ozavestiti vrednote, da naj vsak deluje razumno,
odgovorno, spoštljivo in zavedno, da rešuje svoje probleme, oblikuje svoje odloĉitve in
sprejema svoje odgovornosti.

5
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Nad nasilje z mirnostjo
Tackle Violence with Calmness
Helena Korat, profesorica slovenšĉine, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu

Povzetek
Nasilje je del vsakdana. V šoli se dnevno sreĉujemo s številnimi oblikami nasilja. Nasilje
ni dogovorjeno prijateljsko merjenje moĉi vrstnikov, ampak je namerno agresivno in
škodljivo dejanje osebe, ki je v premoĉi. Oĉividci številnih nasilnih dejanj se moramo
seznaniti s strategijami, ki nam pomagajo pravilno pristopiti k razreševanju nasilnih situacij.
Ena od strategij poziva k primernemu reagiranju. To vkljuĉuje miren pristop ustavljanja
nasilja, umiritev nasilneţa v prostoru, kjer je nekaj trenutkov sam, pogovor z uĉiteljem, ki
otroka ne obsoja, kritizira ali kaznuje, ampak ga posluša in vodi do izvršitve dolţnosti in
odgovornosti.
Kljuĉne besede: umirjanje, osamitev, pogovor.
Abstract
Violence is a part of everyday life. In school, we encounter many forms of violence on a
daily basis. It is not a pre-arranged, friendly measuring of power among peers, but rather a
deliberate, aggressive and harmful action executed by a person with more power than others.
Eyewitnesses of violence must be cognizant of strategies, which enable us to resolve such
situations appropriately. One such strategy promotes an approach of appropriate reaction. It
includes a calm approach to stop violence, calm down the bully in an area where he or she is
alone for a moment, a conversation with a teacher, who does not condemn, criticize or punish
the bully, but listens and guides him in a direction which will enable him or her to fulfill his
or her obligations and responsibilities.
Key words: calming, isolation, conversation.
Lektorica: Jasmina Odorĉić

1

Uvod

Beseda nasilje nas vznemiri, prikliĉe neugodne obĉutke, zgroţenost, ţalost, skrb. Kjer je
veliko ljudi, je moţnost za nasilje veĉja. Šola zdruţuje otroke raznih kulturnih in druţinskih
sredin. S seboj prinašajo svoje navade in vedenjske vzorce. V tej kompleksni socialni
prepletenosti je prisotno tudi nasilje. Zaskrbljujoĉe je, da se mnoga nasilna dejanja ne
smatrajo veĉ za nasilje; postajajo vse bolj sprejemljiva in »normalna«. V šoli je vedno
nekaj otrok, ki svojo voljo uveljavljajo s silo. Zubrzycka navaja, da se nasilje pojavi ţe v
prvih razredih šole. Ĉeprav je uĉitelj za mlajšega otroka neomajna avtoriteta, se v niţjih
razredih dogaja najveĉ muĉenja. Mlajše otroke laţje nauĉimo razlikovati dobro od slabega,
zato jim postavimo jasne meje o tem (Zubrzycka, 2008). V višjih razredih je nasilje bolj
problematiĉno; otroci so z leti namreĉ moĉnejši. Kdaj govorimo o nasilju in kako ukrepamo,
ko pride do njega?
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2

Kaj je nasilje

Po besedah Munca je nasilje »zloraba moĉi v razliĉnih oblikah … Je nauĉen neustrezen
vedenjski odgovor na obĉutke strahu ali jeze, ko posameznik ĉuti kršenje svoje lastne
integritete in svobode ter odreagira na nasilen naĉin, ki škoduje drugim« (Munc 2010, str. 81).
Mandl pravi, da o nasilju govorimo takrat, ko gre za namerno agresivno vedenje z
vidnim neravnovesjem moĉi vpletenih oseb. Nasilje ni samo enkratno dejanje; dogaja se
(lahko) konstantno (Mandl, 2010). Enkratna agresivna dejanja niso niĉ manj zaskrbljujoĉa,
ĉeprav ponavljajoĉe se nasilno vedenje (obiĉajno) pusti neprimerljivo veĉje posledice.
Nasilje v uĉilnici, na hodnikih, v garderobi, na stranišĉu, na avtobusni postaji, na
avtobusu, na igrišĉu, v telovadnici, jedilnici … je med uĉenci preveĉ pogost pojav. Prerivanje
za boljši izhodišĉni poloţaj, npr. v vrsti, ko se ĉaka na kosilo, ţaljive besede, udarci, suvanje,
socialno izkljuĉevanje, poniţevanje, ţalitve, namerno uniĉevanje tuje lastnine … so med
otroci vse bolj opazni. Najpogosteje so v vlogi nasilneţa pojavljajo deĉki, redkeje deklice.
Nasilno vedenje ustvarja negativno ozraĉje; med otroke širi strah in napetost. Takšne
okolišĉine prepreĉujejo uĉencem doseĉi to, kar bi lahko dosegli v spodbudnem in mirnem
okolju.
Kaj lahko kot uĉitelji naredimo, ko opazimo nasilno vedenje otroka? Ali smo dovolj
usposobljeni za hitro strokovno ukrepanje, ki je kljuĉnega pomena? Prav vsi bi morali znati
izvesti uĉinkovite in strokovne intervencije v primeru nasilnega dejanja. Izobraţevanje na tem
podroĉju bi moralo biti obvezno, kajti od tega, kako se uĉitelj, ki je po navadi oĉividec nasilja,
odzove, je odvisen razplet konflikte situacije.

3

Kako se odzvati

Vloga šole je pri prepreĉevanju in širjenju nasilnega vedenja otrok zelo pomembna
(Pšunder, Deĉman Dobrnjiĉ, 2010). Otroci, ki se v šoli obnašajo nasilno, potrebujejo
strokovni pristop. Veĉkrat mislimo, da je za nasilno obnašanje najboljša rešitev kazen. Prgiĉ
pravi, da je kazen ţalitev za dostojanstvo otroka. Posledica kaznovanja ni izboljšanje stanja;
kazen namreĉ povzroĉi še veĉji upor otroka (Prgiĉ, 2012). Izkušnje kaţejo, da s silo doseţemo
ravno nasproten uĉinek.
Reševanje nasilnih situacij v šoli zahteva takojšnje in uĉinkovito ukrepanje. Lahko se
zgodi, da uĉitelj v dani situaciji podvomi v svojo zmoţnost posredovanja. Zaradi tega je nujna
vnaprejšnja priprava, ki ga opolnomoĉi za potrebno intervencijo in mu pomaga pri odloĉnem
delovanju. Uĉitelj se mora nauĉiti, kako reagirati, kako se z uĉencem pogovoriti in kako
doseĉi napredek v njegovem vedenju, kljub temu da ne obstaja en sam »recept«, saj so
okolišĉine vedno drugaĉne.
Na reagiranje ob nasilnih situacijah pomembno vpliva zavedanje, da je v vsakem
otrokovem nasilnem vedenju sporoĉilo o njegovih morebitnih nezadovoljenih potrebah,
stiskah in o njegovi ţelji po pomoĉi. V luĉi tega spoznanja uĉitelj laţje ohrani mirnost, ki je za
pomoĉ nasilnemu otroku bistvenega pomena. Na nasilneţa nikoli ne kriĉimo, ampak
govorimo z mirnim in sprošĉenim glasom. S svojimi gestami, mimiko obraza in barvo glasu
uĉencu sporoĉamo, da obvladamo situacijo in smo trdno odloĉeni, da ga poslušamo in mu
pomagamo. Kar se da elegantno umirimo situacijo in zajezimo nadaljnje izbruhe jeze.
Ko to doseţemo, omogoĉimo uĉencu pozitivni time out – ĉas, da se umiri. Tako se bo
poĉutil bolje in bo pripravljen sprejeti razumne odloĉitve (Prgiĉ, 2012). Nagovorimo ga lahko
takole: »Vidim, da te je nekaj zelo razjezilo. V mojem kabinetu ni nikogar. Lahko me počakaš
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tam. Takoj si vzamem čas, da mi poveš, kaj se je zgodilo.« Še tako razburjen uĉenec bo
prisluhnil blagim besedam uĉitelja in jih upošteval.
Pred pogovorom uzavestimo pomembna dejstva, da z obtoţevanjem, kritiziranjem,
groţnjami in kaznovanjem zapiramo pot postopnim spremembam pozitivnega vedenja, ki ga
ţelimo doseĉi pri otroku. Prgiĉ pravi, da so pri tem najbolj uĉinkovite izbire empatija,
razumevanje in spodbujanje (Prgiĉ, 2012). Dobro je, da ima uĉitelj nekatere splošne
»vzorĉne« povedi pripravljene ţe vnaprej (Te se je dobro nauĉiti na pamet.).
Otroka, ki se umirja, nagovorimo tako, da ohranimo njegovo dostojanstvo. Najprej
izrazimo svojo skrb zanj in mu dovolimo, da spregovori tudi sam. Primer: Skrbi me to, kar
sem videl/-a v razredu. Povej mi, kaj se je prav za prav zgodilo (Prgiĉ, 2012).
Otroku prisluhnemo in ga ne prekinjamo. Odloĉno mu povemo, da ne odobravamo
nasilnega reševanja teţav in da smo mu pripravljeni pomagati. Vprašamo ga, kaj lahko naredi,
da reši svoj problem. Pogovor vodimo tako, da otrok pove sprejemljiv naĉin reševanja svoje
teţave. S tem prevzema odgovornost za svoje dejanje. Dogovorimo se, kako in kdaj bo
»popravil« posledice svojega nasilnega dejanja. Spodbujamo ga in nadzorujemo, da
obljubljeno resniĉno opravi.

4

Zaključek

Zatiskati si oĉi pred nasiljem, iti mimo, se slepiti, da ne obstaja, ga spregledati ali se ne
odzvati – vse to so poti, ki vodijo navzdol. Nasilje je na vsakem koraku. V šolah se dnevno
sreĉujemo z vsakovrstnimi oblikami nasilja. Ţe zdavnaj uĉitelji nismo samo prenosniki znanj.
Lahko bi rekli, da smo vse v malem – psihologi, terapevti, zdravstveni delavci, prijatelji,
svetovalci … Ni dvoma, uĉitelji imamo v druţbi veliko odgovornost, pravzaprav vse veĉjo,
saj materializem uniĉuje temeljno vlogo in pomen druţine, zdrave druţbene celice, znotraj
katere naj bi v ozraĉju ljubezni in sprejemanja otrok rastel in zorel v odgovornega in
empatiĉnega ĉloveka. Šolske klopi so polne malih nasilneţev, ki zrastejo v velike tirane.
Naloga zaposlenih v šolstvu je opremiti se s potrebnimi strategijami in se opolnomoĉiti za
delovanje v nepredvidljivih situacijah. Mandl pravi, da bi se vsak, ki dela na šoli, moral
nauĉiti uĉinkovitih naĉinov intervencij za zaustavljanje nasilja (Mandl, 2010). Nujno je
poudariti dejstvo, da ima nasilje vedno vsaj dva udeleţenca – nasilneţa in ţrtev nasilja. V
priĉujoĉem ĉlanku je navedena zgolj strategija pomoĉi nasilneţu. V prihodnje je vredno
spregovoriti tudi o strategijah delovanja z ţrtvami nasilja, ki so še kako potrebne naše pomoĉi.
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Medvrstniško nasilje in gledališka pedagogika
Bullying through theatrical pedagogy
Lorin Möscha, prof. šp. vzg.
OŠ Ledina,
Komenskega ulica 19,
1000 Ljubljana

Povzetek
Pri medvrstniškem nasilju gre za naĉrtovana in ponavljajoĉa se dejanja, katerih cilj je
zaniĉevanje in poniţevanje s fiziĉnim in psihiĉnim izţivljanjem nad vrstniki, kar pri ţrtvah
pušĉa hude in dolgotrajne ĉustvene in telesne posledice. Po podatkih Zveze prijateljev
mladine Slovenije se nasilje v osnovnih šolah poveĉuje, in sicer vsako leto za dva odstotka.
Do ugotovitve, da se tovrstne oblike nasilja pojavljajo tudi na nekaterih ljubljanskih osnovnih
šolah, so v okviru razširjenega programa projekta Zdrava šola prišli tudi uĉenci OŠ Ledina.
Na rednih sreĉanjih jim je pod mentorstvom uĉitelja in z uporabo gledališke pedagogike
uspelo prepoznati oblike nasilja, ki so ga opredelili kot medvrstniško nasilje (bullying) in o
njem glasno spregovorili.
Kljuĉne besede: šola, ustrahovanje, medsebojni odnosi
Extract
Bullying is about the conscious and continuous actions that aim to belittle and disrespect
with physical and mental torturing of peers which can result in severe long-term consequences
to the mind and body of the victim. According to Zveza prijateljev mladine Slovenije the rates
of bullying in Slovenian primary schools are rising by 2% per year. Pupils of OŠ Ledina have
found in their extracurricular activity research that this behaviour is also present in numerous
primary schools in Ljubljana. In their meetings with their mentor they tackled the issue
through theatrical pedagogy. They learned how to recognize forms of aggression known as
bullying and have spoken about them out loud.
Key words: school, intimidation, relationships ţ
Lektoriranje: Tatjana Uţnik, prof. slov.

1

Medvrstniško nasilje

Ĉeprav je bilo o medvrstniškem nasilju ţe veliko napisanega in ĉeprav je to rdeĉa nit
prenekaterega programa za ohranjanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, še vedno
opaţamo, da se nasilje med vrstniki ne zmanjšuje, temveĉ v osnovnih šolah po nekaterih
podatkih celo narašĉa (TOM 2017). Raziskovalna naloga z naslovom Pogled na medvrstniško
nasilje v okolju osnovnih šol je le eden od projektov uĉencev Osnovne šole Ledina, s pomoĉjo
katerih se ţe veĉ let trudijo vplivati na zmanjšanje nasilja med vrstniki. Iz omenjene
raziskovalne naloge, ki jo je v lanskem šolskem letu izvedla uĉenka devetega razreda in zanjo
prejela bronasto priznanje, je moĉ razbrati, da je medvrstniško nasilje pojav, proti kateremu

233

se, kot ugotavlja avtorica, lahko borimo predvsem s strpnostjo (Kopaĉ 2019) in pogovorom,
ki pa mu je lahko v pomoĉ tudi gledališka pedagogika.

2

Učenci v boju proti nasilju

Po podatkih strokovne sluţbe Zveze prijateljev mladine Slovenije se nasilje v osnovnih
šolah poveĉuje (TOM 2017). Po besedah specialistke kliniĉne psihologije s Svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani pri njih vsako leto obravnavajo dva tisoĉ
petsto primerov, povezanih z razliĉnimi teţavami otrok. Med obravnavo se pokaţe, da jih ima
veliko tudi teţave z medvrstniškim nasiljem (Hudoklin 2018). Starši ob medsebojnih
sreĉanjih izraţajo zaskrbljenost, saj se bojijo, da je primerov tovrstnega ustrahovanja in
nasilja v osnovnih šolah veliko veĉ, kot jih zaznavajo uĉitelji in svetovalne sluţbe, ki hkrati
priznavajo, da imajo veĉ teţav pri prepoznavanju tovrstnega nasilja kot pa pri ukrepanju zoper
kršitelje. Svetovalni delavci kot najveĉji problem izpostavijo prikritost dlje ĉasa trajajoĉega
nasilja in dejstvo, da se veĉina uĉencev ne zaveda posledic svojih dejanj. Do podobnih
ugotovitev, da se uĉenci, ki nasilje izvajajo, sploh ne zavedajo resnosti in teţe svojih dejanj,
so na svojih delavnicah v okviru razširjenega programa projekta Zdrava šola prišli tudi uĉenci
OŠ Ledina, ki so se odloĉili ukrepati nekoliko drugaĉe. Oblikovali so nalepke in puloverje z
napisom Stop Bullying in Be a buddy not a bully, se udeleţili nacionalnega posveta NIJZ in
na njem izvedli dramatizacijo z naslovom Ustavimo medvrstniško nasilje ter kasneje izdelali
plakate in jih izobesili po osnovnih šolah. V letošnjem šolskem letu so celo posneli rap pesem
z naslovom Ekate Pekate, katere tekst je lahko ogledalo vsem nasilneţem in tistim, ki posledic
medvrstniškega nasilja ne jemljejo resno. Skozi obdobje zadnjih let pa so v okviru delavnic,
ki potekajo pod budnim oĉesom mentorja z uporabo gledališke pedagogike, še dodatno stopili
na prste medvrstniškemu nasilju.
Uteĉena praksa osnovnih šol je, da ob ugotovitvi, da med posamezniki in skupinami tlijo
nesoglasja ali spori, ki bi lahko pripeljali do medvrstniškega nasilja, ukrepa skladno s pravili
šolskega reda in vzgojnim naĉrtom šole. Kadar je mogoĉe ugotoviti, kateri posameznik ali
skupina je izvajal oziroma izvajala nasilje, ta dobi ustrezen vzgojni ukrep, ţrtvam pa se
poskuša zagotoviti varnost. Najveĉkrat je s tem teţava navidezno urejena, krivec kaznovan in
ţrtev rešena. Ostajajo pa odprta vprašanja, ali se kršitelji zavedajo teţe svojih dejanj, kako bo
tovrstna izkušnja vplivala na ţrtvino nadaljnje ţivljenje in kakšno je sporoĉilo preostalim
uĉencem oziroma kako se zoper tovrstno nasilje zavarovati in ga prepreĉiti.
Odgovor na tovrstna vprašanja je morda moĉ iskati v uporabi gledališke pedagogike, ki
so jo uĉenci uporabil na svojih delavnicah ter s tem tako v pasivnem opazovalcu kot kršitelju
prebudili zavedanje o neprimernosti in teţi tovrstnega ravnanja. Na delavnicah so ţeleli
ugotoviti, katera od treh uporabljenih metod je pri iskanju celovite rešitve najustreznejša.
Na prvi delavnici so uporabil dokaj razširjeno metodo, pri kateri so si ogledali didaktiĉni
film o medvrstniškem nasilju. Po ogledu filma so med seboj podelili mnenja, vedenje
nasilneţev pa obsodili in ga oznaĉili za povsem nesprejemljivo in skrajno ţaljivo.
Druga delavnica je potekala v obliki pogovornega kroga. Mentor jim je opisal primer
medvrstniškega nasilja, v katerem je bila ţrtev sovrstnic deklica z odliĉnim uspehom. Potem
so sledili najrazliĉnejši komentarji uĉencev, razvila se je razprava v smeri iskanja predlogov,
kaj bi deklica morala narediti oz. kako bi morala ravnati, da bi nasilje zaustavila, ter kaj bi
morala s kršitelji narediti šola.
Na tretji delavnici pa je bila uporabljena gledališka pedagogika, in sicer v okviru
gledališke igre, ki je bila razdeljena na tri dele. V prvem delu so uĉenci odigrali prizor, v
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katerem uĉenci višjih razredov izvajajo nasilje nad mlajšim uĉencem. V drugem so uprizorili
del, v katerem sošolec trpinĉenega uĉenca zaupa zgodbo svojim staršem, ti pokliĉejo
sošolĉevo mamo, ona pa ravnateljico. Tretji pa je bil prizor, v katerem se ţrtev ob prisotnosti
ravnateljice in svetovalne sluţbe sooĉi z uĉenci, ki so nad njim izvajali nasilje.
Medtem ko sta prva in druga delavnica minili v obsojanju in iskanju kazni zoper
nasilneţe, se je tretja delavnica, ki je potekala kot gledališka igra, uĉencev dotaknila na prav
poseben naĉin. Nekaterim so po licih stekle solze, drugi so med igro za trenutek ostali brez
besed, nekaj uĉencev med gledalci se med gledanjem prizorov ni moglo zadrţati in so svoje
nasprotovanje nasilneţem izrazili z neprimernimi izrazi in vzkliki, pri vseh pa je bilo moĉ
opaziti, kar so kasneje izrazili tudi s kritiĉnim razmišljanjem, da so se v njih prebudila ĉustva
in razum, kar je botrovalo veĉplastnemu naĉinu reševanja medvrstniškega nasilja. Bili so si
enotni, da vzgojni ukrep ali prešolanje ne bi smela biti edina oziroma konĉna rešitev tako za
ţrtev kot nasilneţe.

3

Rešitev ni v sprenevedanju in izrekanju opominov

Kdaj beseda postane ţaljivka in kdaj se nasilništvo sprevrţe v naĉrtovano in ponavljajoĉe
se izţivljanje moĉnejšega nad šibkejšim, je podroĉje, ki ga vsaka šola razume in rešuje po
svoje in s svojimi vzgojnimi prijemi. Kdaj si bodo šole upale priznati, da se trpinĉenje,
ustrahovanje, nadlegovanje dogaja tudi za njihovimi vrati in ga bodo obravnavale kot skrajno
neprimerno in prikrito obliko nasilja, ki bi mu bilo potrebno nameniti veliko veĉ pozornosti
kot le nekaj ur predavanj za uĉitelje? Vprašanje za ravnatelje oziroma pristojne v šolah je, ali
ţelijo uĉence obvarovati pred strahovito izkušnjo, ki pušĉa hude in dolgotrajne ĉustvene in
fiziĉne posledice, ali pa ţelijo tovrstne teţave reševati le s prešolanjem ţrtve oziroma z
vzgojnim opominom napadalcu. Starši in uĉitelji so si enotni, da bi morala šola za uĉitelje,
uĉence in starše organizirati veĉ strokovnih programov, seminarjev in delavnic, s ĉimer bi
poskusili prepreĉiti širjenje tovrstnega vedenja in nasilje med vrstniki karseda omejiti. Uĉenci,
ki so sodelovali pri urah gledališke pedagogike, pa so prepriĉani, da bi bila tovrstna metoda
izjemno uĉinkovita pri reševanju omenjene problematike, saj se uĉencev dotakne mnogo bolj
kot uteĉeni naĉini reševanja teţav oziroma klasiĉno izrekanje opominov.

4
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Z igrami socialnih spretnosti do manj nasilja v razredu
Using social skills games for reducing violence in class
Sandra Kapus, prof. šp.vzg., OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji

Povzetek
Nasilje nas ţe od nekdaj spremlja v raznih oblikah in na vseh podroĉjih ţivljenja. Pojavlja
se tudi v šolah, med razredi, znotraj razreda. Z medvrstniškim nasiljem se kot razrednik
osmega razreda sreĉujem skoraj vsakodnevno. Rešujem ga na razliĉne naĉine, tudi z igrami
socialnih spretnosti. Namen ĉlanka je predstaviti te igre kot primer dobre prakse zmanjševanja
nasilja znotraj razreda.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, šola, razred, uĉenec, igre socialnih spretnosti
Abstract
Violence in various forms is often part of our lives. It also occurs in schools, among
pupils from different classes as well as in the same class. As a teacher and class leader, I
experience violence on an almost daily basis. I solve it in different ways, also with social
skills games. The aim of the paper is to present these games as an example of good practice
for reducing intra-class violence.
Key words: violence, school, class, pupil, social skills games
Ĉlanek je lektorirala Vanja Adamlje, višja knjiţniĉarka in uĉiteljica anglešĉine.

1

Nasilje v šolah

Medvrstniško nasilje je problem in je v šolah prisoten ţe od nekdaj (Shore 2005). Gre za
zelo razširjen pojav, proti kateremu je treba sprejeti ukrepe za zaustavitev. Uĉitelji in uĉenci v
osnovni šoli najpogosteje zaznavajo verbalno nasilje, najredkeje pa poroĉajo o fiziĉnem
nasilju. Tekom odrašĉanja se namreĉ postopoma poveĉuje deleţ verbalnega in odnosnega
nasilja, zmanjšuje pa se pogostost fiziĉnega nasilja (Rigby 2007, Tremblay 2000).

1.1 Soočanje z nasiljem v našem razredu
Sem razredniĉarka 8. razreda. Z anketo, ki smo jo izvedli na zaĉetku šolskega leta, smo
ugotovili, da uĉenci besedo nasilje najveĉkrat povezujejo s pretepom, ţaljenjem in boleĉino.
Med razlogi, zakaj nasilneţi to poĉnejo, so najveĉkrat navedli jezo in provokacijo. Uĉenci so
podali kar nekaj idej, kako se temu zoperstaviti, izogniti, zmanjšati ali celo upreti.
Najpogosteje so predlagali pogovor, nato kazen in skupinske igre. Ena od moţnih iger, ki
temeljijo na nadzorovanem sprošĉanju energije in medsebojnem spoštovanju (poslušanje,
sprejemanje brez oĉitkov, pripomb…), so igre socialnih spretnosti (Strelec, Kapus, Šoukal
2015).
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1.2 Kaj so igre socialnih spretnosti?
Igre socialnih spretnosti smo povzeli iz vadbe gledališke improvizacije ali krajše - impra.
To je gledališka zvrst, pri kateri je za uspešen nastop odloĉilno delo v skupini in sodelovanje
vseh pri sproti nastajajoĉi gledališki uprizoritvi (Strelec, Kapus, Šoukal 2015). Cilji teh iger
so: vzpostavitev dialoga, sporazumevanja in pogovarjanja v skupini, razvijanja zmoţnosti
spoštovanja drugaĉnega mnenja, prilagajanja poloţaju in okolišĉinam, iskanje novih skupnih
rešitev in iskanje avtentiĉnosti posameznika. Zanimiv in uporaben uĉinek iger je tudi
vzpostavljanje prijaznosti, strpnosti in vedrega pogleda na svet (Dimec, Bogdanovski, Cerar
2008). Vse to so tudi cilji preventivnega delovanja pred pojavi nasilja v razredu.
Predstavljene igre socialnih spretnosti sem povzemala iz Impro enciklopedije, iz lastne
prakse in iz nekaterih zapiskov ter skript v slovenšĉini (Strelec, Kapus, Šoukal 2015). Igre so
za uĉence enostavne, vkljuĉujejo celotno skupino in ne izpostavljajo posameznikov,
ustvarjajo smešne okolišĉine (pri ĉemer ne smešijo nikogar). Tudi za uĉitelja so enostavno
izvedljive, saj ne potrebujejo posebnih pripomoĉkov in prostora. Predstavljene igre sem
razdelila v dve skupini, glede na namen, ki ga ţelim doseĉi.

2

Igre, s katerimi učenci sproščajo energijo

2.1 Krik
Uĉenci stojijo v krogu. Eden stopi v krog, naredi gib, moĉno zakriĉi in se vrne nazaj na
svoje mesto.

2.2 Energija od ena do deset
Uĉenci stojijo v krogu in štejejo v smeri kroga od ena do deset in nazaj. Pri tem je ena
najtišje in z najmanj energije ter deset najglasneje in z najveĉ energije.

2.3 Benk
Uĉenci so v parih, obrnjeni drug proti drugemu. Uĉenca stisneta dlani v pest in obrneta
palca navzgor. Pest in palca lahko obrneta levo, desno ali dol. Zaĉneta hkrati ritmiĉno
ponavljati: »Bum, bum, tresk«. Na »tresk« morata izbrati doloĉeno smer palca. Ĉe se ujemata
in na koncu oba kaţeta v isto smer, oblikujeta takoj pesti v pištoli in drug drugega ustrelita z
glasnim: »Bum, bum, benk!«. Igro brez prekinitve nadaljujeta. Igro je moţno igrati tudi tako,
da uĉenca roki, hkrati v ritmu gibata dol in s palci ali gor ali levo ali desno. Ĉe nakljuĉno
zadeneta isto smer, sledi gib dol in ponazoritev pištolice z glasnim: »Benk!«.

2.4 Bani in domorodci gunča
Uĉenci stojijo v krogu. Trije oblikujejo sliko ZAJĈKA. Srednji, ki ponazarja zobe (roki
drţi pred usti in miga s prsti), štirikrat reĉe »Bani!«. Pri tem dvakrat pokaţe nase, dvakrat pa
na tistega, ki mu ţeli figuro poslati. Levi in desni, ki predstavljata vsak po en uhelj (skaĉeta z
noge na nogo s pokrĉenima rokama gor), hkrati štirikrat reĉeta »Taki!«. Ostali uĉenci v krogu
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se prestopajo z ene noge na drugo (dajejo ritem) kot DOMORODCI in hkrati štirikrat reĉejo:
»Gunĉa!«. Ritem igre se poĉasi pospešuje.

3

Igre, pri katerih se učenci urijo v poslušanju, potrpeţljivosti, sodelovanju…

3.1 »Moja napaka«
Uĉenci hodijo prosto po prostoru in si podajajo lahek predmet, kot je lahko penasta
ţogica, plastenka z malo vode, kepa papirja itd. Pri tem mora tisti, ki ţeli predmet vreĉi
naslednjemu, tega najprej pogledati v oĉi in mu šele nato podati. Ĉe predmet pade na tla, se
oba uleţeta in zavpijeta: »Moja napaka!«. V nadaljevanju se lahko igra tako, kot da je
predmet zelo vroĉ in se ga mora oddati naprej ĉim hitreje ali pa je predmet zelo lahek, zelo
teţek itd.

3.2 Podajanje spreminjajoče se ţoge
Uĉenci stojijo v krogu in si podajajo navidezno ţogo (zaĉnejo z ţogico za tenis). Ko jim
to uspe, naj poĉasi spremenijo velikost in teţo ţoge (košarkarska ţoga, medicinka, balon itd.).

3.3 Trikotniki
Uĉenci stojijo v krogu, vsak si izbere poljubna dva soigralca. Na uĉiteljev znak skuša
vsak uĉenec z izbranima soigralcema oblikovati enakostraniĉni trikotnik. Pri tem se skupina
premika prosto po prostoru. Igra se konĉa, ko so vsi v trikotnikih.

3.4 Slike
Uĉenci stojijo v krogu. Eden stopi na sredino kroga in se postavi v neko pozo ter reĉe:
»Jaz sem …« (kot na primer: »Jaz sem drevo.«, pri ĉemer razširi roke, telo zvije kot deblo). Iz
kroga pristopita še dva, ki imata idejo/asociacijo, kako dopolniti pozo/sliko prvega.
Posamiĉno reĉeta: »Jaz sem …« (kot na primer: »Jaz sem ptiĉ na veji.« ali, »Jaz sem sonce, ki
sije.«) in sliko telesno dopolnita. Prvi uĉenec nato odide iz slike, s seboj pa odpelje enega od
dveh, ki sta mu jo pomagala sestaviti. Tisti uĉenec, ki je ostal, nadaljuje igro z neko svojo,
novo pozo in s tem, da pove, kaj je: »Jaz sem …«

3.5 Poze: »Foto, klik!«
Uĉenci hodijo prosto po prostoru. Uĉitelj poda predlog tako, da doloĉi: prostor,
zgodovinski dogodek, zvrst, tip druţine … in zaĉne odštevati od pet. V tem ĉasu se morajo
uĉenci formirati v sliko, ki ustreza navodilom tako po številu kot po telesnih pozah. Mentor
zakljuĉi štetje z besedami: »Foto, klik!«, uĉenci zamrznejo v svojih pozah, se nasmehnejo v
navidezni fotoaparat. Slike so lahko razliĉne: »maneken«; »Martin Krpan in njegova
kobilica«; »košarkarsko moštvo«, »letalo, ki pada« itd.
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4

Za konec

Uĉenci so v anketi izpostavili, da so najveĉkrat nasilni zato, ker so jezni in ker jih nekdo
sprovocira. Posledica tega je izbruh, ne zmorejo se kontrolirati in napadejo nazaj. Zato sem
predstavila igre, s katerimi imajo uĉenci moţnost sprostiti odveĉno energijo, poudariti ĉustva
ter se nauĉiti opazovati, poslušati in sprejeti vsakršen odgovor brez ţaljenj, opazk, pripomb.
Igre vzpodbudno delujejo na uĉence, saj se v prvi vrsti zabavajo, sprostijo in se na
drugaĉen naĉin spoznajo. Ko igre spoznajo, se jih igrajo tudi med odmori in izven razredne
skupine, torej z vrstniki, prijatelji in v krogu druţine. Ugotovila sem, da z igrami socialnih
spretnosti in drugimi preventivnimi dejavnostmi uĉenci:
 bolje prepoznavajo nasilje,
 hitreje spregovorijo o nasilnih dejanjih,
 se znajo bolje nadzorovati, torej se kasneje (ali sploh ne) odzovejo na provokacije in
se zato manjkrat zapletejo v nasilna dejanja,
 znajo nasilna dejanja reševati na drugaĉen naĉin,
 si upajo veĉkrat vmešati v nasilna dejanja in jih pomiriti ali prekiniti.

5
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Otroci z vedenjskimi motnjami in otroci z neprimernimi oblikami vedenja v
vrtcu
Children with behaviour issues and children with inappropriate behaviour
patterns
Maja Prosenjak (dipl.vzg.)
Vrtec Ptuj - enota Narcisa, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj
maja.kokolj7@ gmail.com

Povzetek
V vrtcu še ne moremo govoriti o nasilju, ampak o nemirnih otrocih in o neprimernem
vedenju otrok. Ob tem moramo razlikovati otroke, ki imajo motnje vedenja zaradi prirojenih
fizioloških teţav. Takim otrokom lahko teţave blaţimo in skušamo omiliti situacije, ki
izzovejo neprimerno vedenje. Danes je vedno veĉ otrok, ki so vedenjsko teţavni zaradi vzgoje
in neprimernih vplivov iz okolja. Pomembno je, da pri takih otrocih zgodaj odkrijemo izvor
neprimernega vedenja in jih skušamo ţe zgodaj usmeriti na pravo pot. S tem lahko veliko
naredimo za prepreĉevanje nasilnega dejanja v kasnejši dobi. Nujno pri tem pa je vsekakor
sodelovanje vzgojiteljev s starši, da doseţemo uspeh.
Kljuĉne besede: otroci z motnjami vedenja, neprimerno vedenje, vzgoja.
Abstract
In kindergarten we can not talk about violence, but only about restless children and
inappropriate behaviour. We also have to differentiate between healthy children and children
with troubled behaviour because of inborn physical trouble. For these children we can only try
and sooth this problem and try to avoid the situations that couse bad behaviour. There are
many children with bad behaviour, because of bad education and bad environmental
influence. It is very important, that we find the source of bad behaviour and lead the child in
the right direction. With that we can do a lot to prevent their violent behaviour. It is important,
that kindergarten teachers and parents work together.
Key words: children with troubled behaviour, inappropriate behaviour, education.
Lektor: Barbara Radek, prof. slov.j.

1

Nemirni otroci v vrtcu danes

V današnjem ĉasu se pojavlja vse veĉ otrok, ki imajo doloĉene vedenjske teţave, ki jih
lahko opazimo in zaznamo ţe v predšolskem obdobju. Takšni otroci najveĉkrat odreagirajo z
moĉnimi izbruhi jeze, neposlušnostjo, nihanjem v razpoloţenju in vĉasih tudi z agresivnim,
razdiralnim vedenjem. V tem obdobju še teţko govorimo o nasilju, saj otroci odreagirajo tako
kot znajo in ĉutijo v doloĉenem trenutku in ob tem ne slutijo, da je njihovo vedenje
slabonamerno.
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Pred mnogimi leti so to vedenje pripisovali slabim vzgledom v druţini, danes pa
ugotavljajo, da so takšna vedenja bolj kompleksna in vzroki zanje razliĉni. Moramo se
zavedati, da so nekatera vedenja otrok fiziološko prirojena, drugi otroci pa se neprimerno
vedejo zaradi vzgoje in vplivov iz okolja. Ob tem je potrebno najti naĉine, kako otrokom,
staršem in strokovnim delavcem pomagati premagovati te teţave, in najti naĉin, da bo delo s
takšnimi otroki konstruktivno in sprejemljivo.

2

Teţavni otroci v vrtcu, in kako razlikovati neprimerno vedenje

2.1 Otroci s prirojenimi motnjami vedenja
Otroci, ki imajo doloĉene fiziološke teţave, psihiatriĉne motnje, hiperkinetiĉni sindrom
ali motnje okrnjene pozornosti, hiperaktivnost, Touterov sindrom, depresivnost, bipolarna ali
maniĉno–depresivne motnje, lahko imajo doloĉene psihiatriĉne diagnoze. Takšni otroci so
teţavni, neposlušni, imajo moĉne izbruhe jeze in veĉkrat agresivno odreagirajo. Takšna
vedenja še vedno slabo razumemo in jih izredno teţko spreminjamo (Green 1999).
Vedenja, po katerih prepoznamo takšne otroke, so:
 omejena sposobnost za proţnost mišljenja in izguba razsodnosti ob teţkih situacijah;
 nizek frustracijsko toleranĉni prag, kjer se otroku svet okoli njega zdi sovraţen in
nerazumevajoĉ;
 izraţanje frustracijskih ĉustev; ki so moĉnejša, otrok postane ob doloĉenih situacijah
razdraţen, zmeden, besedno in fiziĉno nasilen;
 otrok se drţi doloĉenih pravil in ne odstopa, tudi ĉe ve, da nima prav;
 otrok vztraja pri neprilagodljivem vedenju, kljub temu da se zaveda neprijetnih
posledic;
 nihanje razpoloţenja; od popolno dobre volje v izbruh jeze;
 obĉutljivost na doloĉene teme (hrano, barvo oblaĉil);
 vsakodnevne situacije ga popolnoma iztirijo (Greene 1999).
Ob teh otrocih, ki so vkljuĉeni v institucije, je seveda potrebno veliko sodelovanja z
zunanjimi strokovnjaki, vzgojiteljem v vrtcu pa je potrebna tudi strokovna pomoĉ. Otroci z
laţjimi oblikami teh teţav se pojavljajo v naših vrtcih. V prvih treh letih teţave pri otrocih
odkrivamo in diagnosticiramo, šele kasneje se jim ponudi pomoĉ strokovnih sluţb in
prilagojeno delo v oddelku.
V nekaterih primerih so ti otroci lahko zelo agresivni in moteĉi v skupini. V teh letih
delovnih izkušenj sem se sreĉala z nekaj primeri takšnih otrok v prvem starostnem obdobju.
Ugotovila sem, da je za vsakega otroka potrebno poiskati pravilen pristop. Na doloĉene
situacije moramo odreagirati mirno, z veliko mero potrpeţljivosti, da jo lahko vsaj delno
obvladamo, hkrati pa moramo poskrbeti za varnost ostalih otrok.
Otroci s takšnimi teţavami znajo veĉkrat brezglavo teĉi po igralnici ali igrišĉu, nagajati
drugim otrokom, se agresivno in destruktivno vesti do otrok in vzgojiteljic. Znajo tudi izvajati
verbalno nasilje nad drugimi otroki in jim groziti. Za skupino, v kateri se otrok nahaja, je
znaĉilno, da se mu otroci v doloĉenih konfliktnih situacijah umaknejo in se ne ţelijo z njim
igrati. Ĉe tako vedenje traja dalj ĉasa, ga otroci podoţivljajo in s strahom hodijo v vrtec,
predvsem tisti, ki so bolj obĉutljivi. Še enkrat pa je potrebno poudariti, da so ta dejanja odziv
njegovega vzorca obnašanja in ne nasilna dejanja.
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2.2 Otroci z z vedenjskim teţavami
Imamo tudi otroke, ki imajo vedenjske teţave zaradi vzgoje, vplivov okolja in njihovega
temperamenta.
Te otroke lahko razdelimo v štiri skupine:






otroci, ki z manj ustreznim vedenjem išĉejo pozornost,
otroci, ki imajo teţave s pozornostjo,
agresivni otroci,
neobvladljivi otroci,
rivalstvo med brati oziroma sestrami (Cowly 2007).

Vse te teţave lahko rešimo s pravilnimi vzgojnimi strategijami in s tem prepreĉimo, da bi
se oblike nepravilnega, agresivnega vedenja prelevile v nasilje v kasnejšem obdobju, ko otrok
odraste. Ob tem je zelo pomembno, da smo pri vzgoji vztrajni, dosledni, dajemo jasna
navodila in zahteve, ki jih morajo otroci izpolniti in pri njih vztrajamo.
Najveĉkrat se sreĉamo z otroki, ki so neposlušni, ne sledijo navodilom in delajo po svoje.
Pogosto se zgodi, da ne ţelijo sodelovati pri dejavnostih. Agresivni otroci veĉkrat tekajo po
igralnici, suvajo vrstnike, jih udarijo, ugriznejo ali samo nagajajo. Otroci, ki išĉejo pozornost,
pa nagajajo drugim pri igri, posegajo v igro sovrstnikov in nagajajo na razliĉne naĉine, da jih
opazimo.
Seveda tudi vsa ta dejanja kaţejo neko napravilno nasilno vedenje do sovrstnikov.
Vendar te otroke laţje obvladamo, ker vedenje še ni tako izzrazito, otroci še niso tako moĉni,
so pod stalnim nadzorom vzgojiteljev in dejanja lahko prepreĉimo. Menim pa da so vse to
zametki kasnejšega nasilja, ĉe ga tukaj ne zaustavimo.
Poznamo primere otrok, kjer starši niso ţeleli spremeniti naĉina vzgoje in niso upoštevali
naših navodil, zato se to vedenje kasneje v šoli samo stopnjuje. Otroci so nemirni in izvajajo
neprimerno vedenje nad drugimi, pogosto gre za fiziĉno in pa tudi psihiĉno nasilje. Znaĉilno
je, da se takšni otroci lotevajo najšibkejših otrok in jim lahko naredijo veliko škode.
Ĉe ţelimo otroka nauĉiti lepega vedenja, moramo tudi sami tako delovati in biti vzgled
otrokom. Ob tem nam lahko pomaga sedem dobrih lastnosti, ki dajo trde temelje v vzgoji:








prepriĉanost (kaj ţelimo od svojih otrok),
samozavestnost (zahteve postavimo resno in pri njih vztrajamo),
doslednost (pokaţemo jasna priĉakovanja in se jih drţimo),
mirnost (ne izbruhnemo z jezo),
ljubeznivost (smo odloĉni, vendar išĉemo pozitivne plati),
obzirnost (z njimi ravnamo kot z odraslimi),
ustvarjalnost (preizkušamo nove pristope v vzgoji) (Cowley 2007).

Za uspeh je zelo pomembno, da starši sodelujejo in spremenijo naĉin vzgoje, ki pripelje
do takega vedenja pri otrocih.

3

Zaustavimo nasilje s pravilno vzgojo

Otroke moramo navajati na pravilno vedenje ţe v prvem letu ţivljenja in takrat postaviti
temelje le temu. Kasneje teţko spremenimo vzorce, ki jih otroci ponotranjijo in jih imajo za
svoje. Otroci postajajo ob nepravilni vzgoji nespoštljivi do svojih vrstnikov, vzgojiteljic,
staršev in so vedno teţje obvladljivi. Velikokrat se zgodi, da otroci z vstopom v vrtec ţe vidno
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spremenijo nepravilne vzorce vedenja in ugotovijo, kaj od njih ţelimo in osvojijo pravilne
oblike vedenja. Vendar ĉe starši ne sodelujejo, ko jim ţelimo pomagati, se stanje ne more
izboljšati. V današnjem svetu, ki je poln draţljajev iz okolja, poln novodobne tehnologije, ki
predstavlja svet v luĉi nasilja, smo res mi vzgojitelji skupaj s starši tisti, ki lahko veliko
naredimo, da do nasilja ne pride. Problem današnje druţbe je ta, da potrošništvo, slabi vzgledi
in vrednote v druţini, vzgajajo otroke, ki so polni nemira, agresije, egoizma in slabih vrednot.
Pomembno je, da zaĉnemo ukrepati takoj, saj bomo le tako uspešni.

4
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S preventivo proti vrstniškemu nasilju v šoli
Prevention against peer violence in school
Avtorica: Tina Klemenĉiĉ, profesorica razrednega pouka, OŠ Kapela

Povzetek
Medvrstniško nasilje ne pojavlja le v obliki fiziĉnega nasilja, temveĉ vse bolj v obliki
verbalnega ali psihiĉnega nasilja in drugih pritiskov na vrstnike. Današnji otroci odrašĉajo v
okolju, polnem digitalnih naprav. Podvrţeni so številnim impulzom iz okolja, na katere se
razliĉno odzivajo. Otroci iz druţin, ki doma še privzgajajo vrednote ter spoštovanje nasploh, v
kritiĉnih situacijah izberejo primernejši naĉin reagiranja. Teţave z izbiro ustreznega vzorca
vedenja imajo pogosto otroci, ki teh druţinskih vzorcev nimajo. Pri takih otrocih lahko
kljuĉno vlogo odigra uĉitelj, ki mora biti dovolj obĉutljiv, da situacij nasilja ne spregleda,
temveĉ se z njimi sooĉi in jih rešuje.
Kljuĉne besede: vrstniško nasilje, preventivne dejavnosti, odgovornost
Abstract
Peer violence not only occurs in the form of physical violence, but increasingly in the
form of verbal or psychological violence and other peer pressure. Today's children grow up in
an environment full of digital devices. They are subjected to numerous impulses from the
environment to which they respond differently. Children from families, who still cherish
values and respect in general, tend to respond to critical situations in a more appropriate way.
Children who do not have such family patterns, often have difficulties in choosing the right
behavioral pattern. The teacher can play a key role with such children, but he must be
sensitive enough not to overlook situations of violence, face them and deal with them.
Lektor: Alenka Kozar, profesorica slovenšĉine, OŠ Kapela

1

Zakaj je nasilje treba vzeti resno?

Uĉitelji poleg pouĉevanja vse bolj opravljamo tudi sluţbe »varnostnikov«, saj je potrebno
za otroke v prostih urah, pri malici in kosilu organizirati nadzor. Zakaj? Odgovor se skriva v
neprimernih vedenjskih vzorcih uĉencev, ki jim preprosto ne zaupamo veĉ dovolj, da bi lahko
sami varno preţivljali ĉas. Ţe mlajši uĉenci znajo spretno izbirati neprimerne besede ter
situacije, s katerimi na vrstnike vršijo pritisk oziroma izraţajo svojo premoĉ. V tem obdobju
lahko kljuĉno vlogo odigra razrednik, ki na razredni stopnji s svojimi uĉenci nekaj ur dnevno
preţivi pri pouku, na šolskih hodnikih, v šoli v naravi in še kje.
Situacije, v katerih opaţam nasilje, so skorajda na dnevnem redu in so zelo raznolike, kot
na primer namerno uniĉevanje lastnine sošolca, zapiranje drugih v stranišĉe, fiziĉno
napadanje sošolcev po izgubljeni športni igri, nasilno prepriĉevanje sošolcev, naj nehajo
verjeti v boţiĉka, klicanje sošolcev po priimkih ali z neprimernimi vzdevki ...
Vse to se zdijo majhni konflikti, a ĉe v pravem trenutku ustrezno ne odreagiramo,
prerastejo v nasilje.
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2

O nasilju
Po Fran-u je nasilje »dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska«.

Strokovnjaki vrstniško nasilje (angl. bullying) definirajo kot namerno, ponavljajoĉo se
uporabo fiziĉnega, psihiĉnega ali ekonomskega nasilja povzroĉitelja nad drugim otrokom ali
mladim podobne ali enake starosti (Aniĉić, Lešnik Mugnaioni, Plaz, Vanĉek, Verbnik
Dobnikar, Veseliĉ, Zabukovec Kerin 2002, str. 105).
V Društvu za nenasilno komunikacijo opredeljujejo nasilje kot kršenje ĉlovekovih pravic
in ĉlovekovih osebnih mej ter kot zlorabo moĉi, s katero si ţeli povzroĉitelj zagotoviti
prevlado in nadzor nad ţrtvijo ter uresniĉiti svoje interese (drustvo-dnk.si 2019).

2.1 Učenje odgovornosti, pravila in dogovori
Šola lahko veliko prispeva k oblikovanju dobre klime med uĉenci, k postavljanju jasnih
pravil in posledic nespoštovanja le-teh. Pomembno je, da preventivne dejavnosti zaĉnemo
izvajati dovolj zgodaj in sistematiĉno. Uĉitelji moramo jasno zavzemati stališĉe, da je za
nasilje odgovoren izkljuĉno tisti, ki nasilje povzroĉa, ter izraţati nedopustnost nasilja.
Vzgojno delovanje naše šole med drugim temelji na vrednotah spoštovanja, varnosti in
odgovornosti. Ravno nezavedanje odgovornosti je tisto, zaradi katerega marsikdaj prihaja do
nasilja, saj se otroci ne zavedajo, da se sami odloĉijo, ali bodo nekaj izrekli oz. storili ter da
negativna dejanja prinašajo posledice za povzroĉitelja. V šolski publikaciji imamo tako
zapisanih 10 zlatih pravil OŠ Kapela, v katerih otroke med drugim spodbujamo k
spoštljivosti, strpnosti, skrbi za varnost. Še posebej poudarjamo naše diamantno pravilo: »Ne
storimo drugim tistega, ĉesar ne ţelimo, da bi drugi storili nam.« Pomembno je, da kadar se
nasilje pojavi, to pravilo jasno postavimo pred povzroĉitelja, saj ga razumejo ţe mlajši otroci.

2.2 Preventiva skozi zgodbe in delavnice
Pri mlajših otrocih se dobro obnesejo zgodbe z moĉnimi sporoĉili, zato pogosto posegam
po slikanicah iz zbirke »Spregovorimo« (Johnson 1998, Sanders, 1999), s pomoĉjo katerih
uĉenci prepoznajo nasilje ter se uĉijo ravnanja v podobnih situacijah.
Priroĉnik »Iskalci biserov« skozi nazorne zgodbe uĉitelju pomaga pri ozavešĉanju
uĉencev o nenasilju, strpnosti, jezi … Zlasti zgodba Ţeblji v ograji (Tršinar 2009) ima jasno
sporoĉilo, da vsega kar izreĉemo ali naredimo v jezi, ne moremo veĉ popraviti.
Povzroĉitelj mnogih konfliktov je tudi jeza, zato se je potrebno o njej pogovarjati in
otroke nauĉiti njenega obvladovanja. Obstaja veliko slikanic s to tematiko, nazorni pa so tudi
primeri iz priroĉnika 50 dejavnosti za razvijanje ĉustvene inteligence, kjer je v sliki in besedi
predstavljenih 9 konfliktnih situacij in moţnosti reagiranja. Kot vizualne opornike jih imam
izobešene v uĉilnici.
Na šoli, skladno z dognanji mag. Janija Prgića, otroke ozavešĉamo o odloĉitvah »nad in
pod ĉrto« ter v ĉasu šolanja od 1. do 9. razreda posveĉamo posebno pozornost »8 krogom
odliĉnosti«. Zlasti bi izpostavila kroga »govori z dobrim namenom« in »odgovornost«, s
katerima se uĉenci sreĉajo ţe v 2. in 3. razredu naše šole. Gradiva omenjenega avtorja so
uporabna ţe za delo z mlajšimi uĉenci, saj izhajajo iz zgodbic z jasnim sporoĉilom in z
moĉnimi ilustracijami uĉence uĉijo konstruktivnega reševanja konfliktov.
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Mlajši otroci pogosto tudi ne vedo, kdaj je nekaj dobro zaupati odraslim, saj so nagnjeni k
toţarjenju. Zelo koristna je vaja »Noĉem biti toţibaba«, v kateri uĉenci ugotavljajo razlike
med toţarjenjem in poroĉanjem o nasilju (Aniĉić, Lešnik Mugnaioni, Plaz, Vanĉek, Verbnik
Dobnikar, Veseliĉ, Zabukovec Kerin 2002).
Najbolj v srce segajoĉa aktivnost pa je komentiranje ĉlankov ali videofilmov z nasilnimi
prizori. Tehnologija nam omogoĉa hitro iskanje primernega materiala za obravnavo teh tem.
Pri branju ĉlankov ter ogledu posnetkov z nasilno vsebino je nujno, da jasno poimenujemo
nasilno dejanje in povzroĉitelja na eni strani ter ţrtev na drugi strani. Vedno zagovarjamo
stališĉe, da za nasilje ni opraviĉila.
Nekaj primerov ĉlankov, v katerih se pojavljajo mladoletni nasilneţi, najdemo v knjigi
Otroci in nasilje (Erb 1997, str. 13 - 19).

2.3 Porast nasilja preko digitalnih medijev
Nasilne vsebine se pojavljajo v številnih medijih: na televiziji, v videoigricah, v obliki
fotografij in videoposnetkov na spletu … Uĉenci, tudi mlajši, vse veĉ ĉasa preţivijo na spletu
in se oglašajo na druţbenih omreţjih. Ker je tehnologija otrokom dostopna povsod in skoraj
vedno, je veĉ kot nujno, da uĉence ozavešĉamo o prisotnosti takšnih oblik nasilja ter da
vzporedno peljemo preventivne dejavnosti, ki jih podkrepijo pri ustreznem reagiranju.
V te namene se posluţujem portala »Safe.si«, ki je primeren tudi za mlajše otroke, ter
tiskane razliĉice »Deskanje po varnih vodah«, ki je namenjena uĉiteljem za delo pri pouku.
Avtorji opozarjajo, da »virtualni svet« vsebuje številne nevarnosti, ki niso povezane le s
programsko opremo raĉunalnika, temveĉ tudi s potencialno škodljivimi in nelegalnimi
vsebinami. Navajajo tudi, da je potrebno uĉence spodbujati k odgovorni rabi forumov in
klepetalnic ter jih seznaniti s spletnim bontonom (Kovaĉiĉ, Ţavbi, Dolenc, Boţiĉ, Zupaniĉ,
Šterk, Jerman Kuţeliĉki 2008, str. 5). Pomembno je zavedanje, da na spletu nikoli nismo
zares anonimni, saj za sabo pušĉamo doloĉene sledi, in da smo odgovorni za vse, kar
objavimo.

3

Kaj lahko storimo?

Za reševanje konfliktov ni enega in edinega recepta, temveĉ je pomembno, da situacij ne
spregledamo ter da se preventivno ukvarjamo s prepreĉevanjem nasilja. Nujno je, da
»potrkamo« na srca uĉencev, se jih skušamo dotakniti z zgodbami trpeĉih ljudi in ţivali, da z
vţivljanjem v doloĉene vloge in s preizkušanjem v vlogi sodnika pri konkretnih situacijah
razvijamo empatijo ...
Problem našega šolskega sistema so manjkajoĉe razredne ure na razredni ter premajhno
število na predmetni stopnji. Zaradi tega mnogi uĉitelji stvari le na hitro rešujejo, saj sicer
krajšajo ure pouka. Pri situacijah, ki vkljuĉujejo nasilje, je nujno, da jih rešujemo takoj.
Nikakor predmetni uĉitelj ne more poĉakati, da bo na urniku spet razredna ura, ko bo lahko
raziskoval pereĉo situacijo. Prav tako ne more razredni uĉitelj ĉakati primernejšega trenutka v
prihodnosti, ko se bo lahko posvetil škodljivim vedenjem, ki postajajo vse razseţnejša, ĉe jih
pravi ĉas ne omejimo oz. jim ne pripišemo ustreznega pomena.
Reagirati moramo tukaj in zdaj: v razredu, na šoli, na ministrstvu, v drţavi.
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Neţeleno vedenje grizenja v vrtcu
Unwanted behaviour of biting in kindergartens
Avtor: Janja Horvat, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Vrtec Ptuj/enota Deteljica, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj

Povzetek
V ţivljenju se starši in vzgojiteljice mlajših predšolskih otrok velikokrat spopadajo z
razliĉnimi konfliktnimi situacijami med sovrstniki. Eden takšnih konfliktov je tudi neţeleno
agresivno vedenje grizenja med bivanjem in igro v vrtcu. Otrok izraţa svoja ĉustva in ţelje ter
nadomesti komunikacijo z grizenjem. Otrok nam s takšnim vedenjem tudi nekaj sporoĉa in
izraţa svoj strah, nelagodje, tesnobo, išĉe pozornost ali obĉutek, da se ne poĉuti varnega. Da
bi prepreĉili grizenje kar na najbolj uĉinkovit naĉin, je pomembno, da starši in vzgojiteljice
ukrepajo enako in s tem omogoĉijo otroku, da grizenje ĉim prej nadomesti z ustreznejšim
vedenjem.
Kljuĉne besede: konfliktne situacije, agresivno vedenje, grizenje, ĉustva, nelagodje.
Abstract
Parents and child workers of smaller preschool children are throughout life often
confronted with various conflict situations among peers. Among such conflicts is also the
unwanted aggressive behavior of biting during their stay and play in kindergartens. Children
express their emotions and wishes and use biting as a communication substitute. Children
communicate in such way with us and express their fear, unease, anxiety, they are searching
for attention or the feeling of not feeling safe. To prevent biting effectively, it is important
that parents and child workers take the same measures and enable the child to replace biting
with a more appropriate behavior.
Keywords: conflict situations, aggressive behavior, biting, emotions, unease.
Ime in priimek lektorja: Vida Vajda, prof. slovenskega in nemškega jezika

1

Grizenje vrstnikov

Grizenje je neţeleno, agresivno vedenje. Podobno je pretepanju, vendar je mnogo bolj
nevarno. Majhni otroci imajo namreĉ moĉnejše ĉeljustne mišice kot pa mišice v rokah, zato so
lahko posledice bolj resne. Poleg tega se lahko ugriz zgodi izredno hitro in niti ni ĉasa za
ustrezno reakcijo s strani odraslega, s katero bi lahko ugriz prepreĉili (Majcen 2005).
Ko se v vrtcu pojavi grizenje vrstnikov, je situacija lahko zelo zapletena. Starše otroka, ki
grize, je navadno sram pred drugimi starši; starše otrok, ki so pogrizeni, pa skrbi in pogosto
jezi, kako to, da vzgojiteljice ne pazijo, kaj se dogaja v skupini. Vzgojiteljice se s konfliktno
situacijo spopadajo strokovno in odgovorno (Ĉotar Konrad, 2009).
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2

Eksplozivni otroci

Pri starosti pribliţno dveh let gre veĉina otrok skozi razvojno fazo, ki jo imenujemo
»obdobje trme«. V tej fazi so otroci zelo neprilagodljivi in trmasti in izrazito frustrirani. V
tem obdobju opaţamo pogoste in intenzivne izbruhe vedenja. Otrok izrazi svoje ţelje skozi
neţeleno vedenje z jokom, kriĉanjem in grizenjem. Eksplozivni otroci izgubijo vsak nadzor
nad sabo in v hipu postanejo verbalno in fiziĉno agresivni. Vedno so odloĉeni, da bodo
dosegli svoje, ĉeprav je njihovo vedenje nezaţeleno (Green, 1999).
Najpogostejši vzroki, ki lahko povzroĉijo, da otrok zaĉne gristi:
 Pridobitev pozornosti: otrok ugrizne zato, da si pridobi pozornost. Ko je otrok v
situaciji, v kateri prejme premalo pozitivne pozornosti, ugrizne zato, da ga drugi (npr.
starši, vzgojitelji) opazijo. Z ugrizom zelo hitro pride v središĉe pozornosti odraslega –
in to mu ugaja.
 Kontrola nad drugimi: otrok si ţeli biti ĉimbolj samostojen. Trudi se, da bi bil pri
svojem raziskovanju neodvisen. Ponosen je, kadar mu kakšna stvar dobro uspe.
Pogosto uporablja besede "moj" in "moje", "sam bom". Grizenje mu omogoĉa dobro
in hitro kontrolo nad drugimi. Npr. ĉe otrok ţeli, da bi se igral sam, drugega otroka
ugrizne in se ga tako "znebi".
 Frustracije: mlajši otrok doţivlja veliko frustracij, saj je odrašĉanje zelo zahtevno. Ţe
v prvih letih ţivljenja se mora ogromno nauĉiti, usvojiti veliko motoriĉnih, socialnih
spretnosti, se podrejati pravilom … Naporno je npr. nauĉiti se, kako jesti s priborom,
piti iz skodelice, ostati ĉez dan in ponoĉi suh. Otroci še nimajo dobre kontrole nad
svojim telesom. Ker se slabše govorno izraţajo, svojo jezo, razoĉaranje, zahteve,
vĉasih izrazijo tako, da se vedejo agresivno: udarijo, ugriznejo … Otrok lahko ugrizne
tudi zato, ker je utrujen ali laĉen.
 Stres: tudi otrok je lahko podvrţen razliĉnim stresnim dogodkom (npr. smrt v druţini,
prihod novega druţinskega ĉlana, loĉitev, selitev …). Grizenje je lahko reakcija na te
stresne dogodke in otroku omogoĉa, da sprosti napetost ter tako izrazi svoja ĉustva
(Majcen, 2005).

3

Kaj storiti, ko otrok ugrizne?

Ko eden od otrok ugrizne, imamo navadno pred sabo dva prestrašena in objokana otroka,
zato je pomembno, da vzgojiteljica ostane mirna. Nato otroku, ki je ugriznil, odloĉno in z
resnim glasom reĉe, da se gristi ne sme in ga pri tem gleda v oĉi. Pokaţe mu posledice ugriza
in opozori, da drugi otrok zaradi ugriza joĉe. S tem otroka, ki je ugriznil, spravimo v
nelagodje in tesnobo, saj se zave posledic svojega dejanja in jih vidi, s tem pa se uĉi neĉesa,
ĉesar prej ni vedel. Ugriznjenega otroka vzgojiteljica potolaţi in ugriznino oskrbi tako, da jo
spere z vodo in ohladi z malo ledu. Ĉe se ugriznjeni otrok strinja, da v oskrbo povabi otroka,
ki ga je ugriznil, mu tako ponudi moţnost, da se odkupi ter si s tem zmanjša obĉutek
nelagodja in krivde, ki ju ob tem obĉuti (Ĉotar Konrad, 2009).
Napaĉno in neustrezno ravnanje vzgojiteljice pri neţelenem vedenju grizenja pa je, da mu
ne postavljamo nobenih kazni, ga ne izoliramo od ostalih otrok v skupini. Otrok še ne razume,
kaj je vzrok za kazenska dejanja. Prav tako ne smemo spodbuditi ugriznjenega otroka, da
ugrizne nazaj in se tako mašĉuje. Na ta naĉin samo kaţemo, da je agresivno vedenje
sprejemljivo. Naloga staršev in vzgojiteljev je, da postanemo obĉutljivi na situacije, v katerih
bi lahko otrok ugriznil. Skrbno je potrebno opazovati otroka in prepreĉiti morebitne situacije,
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v katerih otrok ugrizne. Ĉe otroka poznamo ţe dalj ĉasa, je veĉja moţnost, da bomo znali
pravilno predvideti njegovo reakcijo.

4

Primer dobre oziroma manj dobre prakse v prvem starostnem oddelku

V oddelku 1-3 leta, v katerem sem zaposlena kot vzgojiteljica, sem se skozi celo šolsko
leto spopadala z neţelenim in nevarnim vedenjem. Pojavljalo se je, da je kak otrok ugriznil
drugega otroka. Vseskozi sem na miren naĉin reševala konfliktne situacije povezane z
grizenjem med otroki. Z izrednimi sestanki staršev in svetovalno delavko v vrtcu sem si
pridobila veliko izkušenj in znanja, kako pomagati otroku in staršem, ki se spopadajo s takim
vedenjem. Neka deklica je svoje ţelje in trmo uveljavljala tako, da je grizla svoje vrstnike ob
razliĉnih situacijah: pri uveljavljanju ţelje, da hoĉe na vsak naĉin imeti igraĉo, ob
navezovanju telesnih stikov z boţanjem in moĉnim objemanjem, ki je tudi pripeljalo do
grizenja. Velikokrat je druge otroke tudi moĉno šĉipala in suvala, zato sem sama kot
vzgojiteljica morala veliko pozornosti posveĉati varnosti ostalih otrok v skupini, saj so bili v
njeni bliţini ogroţeni. To je zame predstavljalo veliko teţavo, vloţila sem ogromno energije
in truda. Ugotavljala sem, na kakšen naĉin se spopadati s teţavo ter v danih situacijah
odreagirati karseda mirno. Z deklico sem se velikokrat pogovorila tako, da sem ji povedala, da
otroke njeno grizenje zelo boli in kako se sama pri tem poĉuti. Poskušala sem ostati mirna,
odloĉna, dosledna in z jasnim »ne« deklico preusmeriti v drugo igro ali dejavnost. Preko
pogovorov s starši sem kasneje ugotovila, da je imela deklica doma premalo pozornosti svojih
staršev, saj so v druţini dobili dojenĉka in zato ni bila veĉ na prvem mestu. Starši so bili v
danih situacijah premalo odloĉni, preveĉ popustljivi in nedosledni. Ko je jeseni v vrtec prišla
še njena sestrica, so vse te teţave izginile in kar same po sebi izzvenele. Po enem letu
nenehnega vloţenega truda in energije sem ugotovila, da je deklica dorasla in spoznala, da so
zahteve in doslednost odraslih oseb kljub njeni volji še vedno moĉnejše. Starši in vzgojiteljice
v vrtcu morajo ravnati enako pravilno, tako da postavijo meje in so dosledni glede neţelenega
vedenja.

5

Grizenje otrok izzveni skozi razvojne faze

Grizenje je problem, ki obiĉajno z razvojem izzveni. V veĉini primerov otroci prenehajo
z grizenjem, ko se njihove jezikovne sposobnosti bolj razvijejo. Tedaj lahko otrok svojo jezo
in frustriranost izrazi tudi z besedami. Vloga staršev in vzgojiteljev pa je, da so dosledni in
odloĉni pri prepreĉevanju tega nezaţelenega vedenja. Ĉe se grizenje kljub trudu vzgojiteljice
in staršev nadaljuje, bo morda v zvezi s tem vedenjem potrebna strokovna pomoĉ.
Strokovnjak bo pomagal odkriti vzrok grizenja in obvladati takšno vedenje (Majcen, 2005).

6
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Stop nasilju s pomočjo šolske in vrstniške mediacije
Stop bullying with the help of school and peer mediation
Alenka Frangeš, prof. razrednega pouka, OŠ borcev za severno mejo

Povzetek v slovenskem jeziku
Nasilje je problematika sodobnega ĉasa. Ena uspešnih metod za prepreĉevanje nasilja je
mediacija. Na OŠ borcev za severno mejo izvajamo šolsko in vrstniško mediacijo. Kot šolske
mediatorke smo usposobljene uĉiteljice in druge strokovne delavke, vrstniški mediatorji pa so
uĉenci, ki so se vešĉin nauĉili v delavnicah pod mentorstvom šolskih mediatork. Znanje redno
utrjujejo na rednih sreĉanjih in z izvajanjem mediacij, ki se jih udeleţujejo sprti uĉenci. Ob
tem se urijo tudi v komunikacijskih tehnikah, kot so »jaz« sporoĉila, aktivno poslušanje in
povzemanje. Slednje jim bodo koristile na vseh ţivljenjskih podroĉjih.
Kljuĉne besede: Nasilje, šolska in vrstniška mediacija, jaz sporoĉila
Povzetek v tujem jeziku
Violence is a modern time problem. One of the successful methods for preventing
violence is mediation. At Borcev za severno mejo primary school, we perform both school
and peer mediation. As school mediators, we have trained teachers and other professionals,
and peer mediators are pupils who have learned from school mediators. They regularly refresh
their knowledge at regular meetings and through mediations attended by students, who are in
dispute. In addition, they are taught in communication techniques, such as ‟‟I-messages,‟‟
active listening and summarizing. The latter will all be useful at all life areas.
Ime in priimek lektorja: Klara Napast, prof. slovenšĉine

1

Nasilje, problem sodobnega časa

Nasilje in agresivnost med ljudmi sodita med najveĉje probleme sodobnega ĉasa. Strah
nas je lahko za svojo osebno varnost in zaskrbljeni smo za obstoj ĉloveštva in sveta. Ĉlovek
še nikoli doslej ni bil sposoben tako uĉinkovito škodovati soĉloveku.
Medvrstniško nasilje vkljuĉuje namen škodovati drugemu, neravnovesje moĉi med
agresorjem in ţrtvijo ter je ponavljajoĉe se. Interakcija je dinamiĉna, kjer agresorjeva moĉ
narašĉa, ţrtvina pa se zmanjšuje. Neravnovesje moĉi lahko izhaja iz fiziĉne moĉi, socialnega
statusa, velikosti skupine ali pa poznavanja šibkosti osebe. Nasilje vkljuĉuje tako verbalne
napade (groţnje, ţalitve …), fiziĉne (potiskanje, poškodba lastnine …) in socialne (socialna
izkljuĉitev, širjenje govoric …) (Menesini in Salmivalli, 2017)
Ena izmed uĉinkovitih metod prepreĉevanja nasilja je mediacija.
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2

Preprečevanje nasilja s pomočjo šolske in vrstniške mediacije

Konflikti, nesoglasja in spori so sestavni del ţivljenja. Vsak izmed nas ima namreĉ svoj
pogled na svet, svoje vrednote, prepriĉanja. Udeleţenca v konfliktu sebe zaznavata kot ţrtev
in drugega kot hudobno stran. Pri tem sta še posebej pozorna na napake drug drugega, svojih
napak pa pri tem ne zaznavata. Zaradi nesposobnosti konstruktivnega reševanja problemov
velikokrat pride do nasilja. (Prgić, 2010)

2.1 Kaj je mediacija?
Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov. Gre za proces, v katerem
udeleţenci s pomoĉjo tretje, nevtralne osebe, skozi pogovor išĉejo rešitve, ki so ustrezne za
vse udeleţence. (Prgić, 2010) V mediaciji veljajo pravila, ki zagotavljajo zaupnost in ugodno
poĉutje vseh vpletenih. Namen tega pogovora je slišati in biti slišan.

2.2 Šolska in vrstniška mediacija
Šolska mediacija je mediacija, ki jo izvajajo usposobljeni šolski mediatorji, najveĉkrat
uĉitelji ali drugi strokovni delavci, npr. specialni pedagogi. Vrstniško mediacijo izvajajo
uĉenci, ki so se s pomoĉjo šolskih mediatorjev usposobili za izvajanje le-te. Šolski mediatorji
se usposabljajo na delavnicah, kjer se urijo v vešĉinah uĉinkovitega poslušanja in povzemanja
slišanega. Povzemanje slišanega je izrednega pomena za medianta.
Prednosti mediacije so sodelujoĉ in netekmovalen odnos med vpletenimi, odgovornost
nosijo udeleţenci sami, mediator skrbi za uravnoteţeno razmerje moĉi, proces je usmerjen v
iskanje rešitev, udeleţenci mediacije imajo popolno svobodo izbire. (Prgiĉ, 2009)
Usposobljeni šolski mediatorji obiĉajno delajo v paru. Preko delavnic se nauĉijo vodenja
mediacije in svoje vloge pri tem. Mediacija je vedno prostovoljna. Vsebina je vedno zaupna.
Mediator skrbi za proces in se ne vmešava v vsebino. Medianti sami poišĉejo rešitve.
Mediator skrbi za spoštljivost in dostojanstvo ter usmerja k iskanju skupnih toĉk in rešitev. Je
dober poslušalec in poskuša razumeti. Mediator je nepristranski, torej ne svetuje in ne presoja.
Pravilo zaupnosti ne pride v poštev edino, kadar gre za zlorabo drog, spolne in druge hude
oblike nasilja in ţivljenjsko ogroţenost. O tem sta medianta seznanjena v zaĉetku procesa
mediacije. (Prgić, 2009)

2.3 Kdaj na mediacijo?
Mnogokrat med otroki, posebej mlajšimi, pride do konfliktov, ki se odraslim zdijo brez
pomena. Npr. sošolka je sošolcu posodila lepilo v trenutku, ko je le-tega zmanjkalo. Sošolka
ga nato krivi, da ji je lepilo nalašĉ porabil. Otroci se velikokrat besedno zmerjajo. Pri tem se
nemalokrat zgodi, da kateri od njih drugega udari. Odgovor na to dejanje je: » Ĉe pa me je
izzival!« Pri mladostnikih gre velikokrat za konflikte, ki temeljijo na izdaji zaupanja. Sošolka
je npr. prijateljici zaupala, da ji je všeĉ fant iz sosednjega razreda, le-ta pa je to povedala
naprej in zdaj se sošolki vsi smejijo.
Take in podobne situacije so primerne za mediacijo, kjer bosta udeleţenca imela
priloţnost pogovoriti se in slišati drug drugega. Tak pogovor lahko prepreĉi nasilje, do
katerega bi v nasprotnem primeru morebiti prišlo.
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2.4 Šolska mediacija v naši šoli
Na OŠ borcev za severno mejo poteka vrstniška mediacija od leta 2011, ko se je za
vrstniške mediatorje »izuĉila« prva skupina uĉencev. Takrat so bili to predvsem sedmošolci in
osmošolci. Danes pa zaĉnemo izobraţevati ţe uĉence od 5. razreda naprej. Trenutno imamo
15 aktivnih šolskih mediatorjev.
Najprej izvedemo predstavitve po razredih. Predstavitve obiĉajno pripravijo starejši
vrstniški mediatorji s pomoĉjo šolskih mediatork. Obiĉajno predstavimo primer konflikta in
vseh moţnih rešitev le-tega. Ena od rešitev je seveda mediacija. Nato povabimo uĉence k
sodelovanju. Spodbujamo tako deklice kot tudi deĉke. Slednjih obiĉajno primanjkuje. Po
izboru kandidatov sledijo delavnice, kjer se uĉenci urijo v komunikacijskih tehnikah in
vodenju mediacije. Veliko vaj temelji na aktivnem poslušanju in povzemanju. Prav tako se
uĉenci nauĉijo uporabljati »jaz« sporoĉila, ki jim ne pridejo prav samo v procesu mediacije,
temveĉ v vsakdanjem ţivljenju, ko se spopadajo z raznoraznimi teţavami. Vsako novo
skupino peljemo na uĉni tabor. Kar pomeni, da gremo ĉez vikend nekam, kjer smo
odmaknjeni od vsega in imamo strnjene vaje z veliko praktiĉnimi in sprostitvenimi primeri.
Ob koncu urjenja bodoĉi vrstniški mediatorji opravijo »izpit«. Ob tem prejmejo potrdilo.
Predstavimo jih vsem uĉencem šole. Ponavadi imajo ta dan tudi posebno malico. Nekajkrat na
leto na šoli potekajo supervizije, kjer mediatorji vadijo in izmenjajo izkušnje.
Uĉenci, ki se ţelijo udeleţiti mediacije ali so tja napoteni s strani uĉitelja, se obrnejo na
šolskega mediatorja. Le-ta poišĉe uĉence mediatorje, ki so v doloĉenem ĉasu na voljo in lahko
izvedejo mediacijo. Na šoli imamo posebno mediacijsko sobo, kamor se lahko umaknejo, da
mediacija poteka nemoteno.

2.5 Uporaba znanja v vsakdanjem ţivljenju
V procesu uĉenja za mediatorje se uĉenci uĉijo aktivnega poslušanja, povzemanja, »jaz«
sporoĉila itd. Vse to znanje jim koristi povsod v ţivljenju. Tako se nauĉijo ustrezne
komunikacije, ki jo lahko uporabijo v pogovoru s sošolci, uĉitelji, z druţinskimi ĉlani …
»Jaz« sporoĉila so ena najpomembnejših komunikacijskih orodij. Tako sporoĉamo svoje
obĉutke, poĉutje, ĉustva in ob tem osebi nasproti nas ne dajemo obĉutka krivde in hkrati
poskrbimo, da nas oseba, s katero se pogovarjamo, bolje sliši. S tem znanjem in s primernimi
vprašanji lahko pomagamo sogovorcu, da se bo sam laţje izrazil. Ustrezna vprašanja so:
»Kako se pa ti poĉutiš?«, »Kaj pa ti misliš o tem?«, Kaj bi pa ti storil?« in podobna.

3

Zaključek

Agresija, nasilje, nestrpnost, prepir so veliki vzgojni izzivi in naloga za vse, ki se na
kakršenkoli naĉin ukvarjamo z otroki in mladino. Za uĉinkovito spremembo neţelenega
vedenja je prepoved ali graja premalo, potrebno je dati in pokazati alternativne metode,
ustreznejše in zaţeleno vedenje. (Cimerman Petroviĉ, Dolamiĉ, Kociper, Novak 2007)
Prepriĉana sem, da je mediacija ena teh alternativnih metod, ki se je po mojih izkušnjah
ţe velikokrat izkazala tudi kot zelo uĉinkovita.
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Zmanjševanje nasilja v 1. Triletju osnovne šole
Reduction of violence in the first period of primary school
Sonja Šavel Horvat

Povzetek
V šoli se odraţajo znaĉilnosti in dogajanje v druţbi, tako se z razliĉnimi vrstami in
oblikami nasilja ţal sreĉujemo vsakodnevno. V osnovnih šolah je medvrstniško nasilje pereĉ
problem, saj ustvarja negativno klimo in slabo vpliva na fiziĉno in psihiĉno poĉutje otrok ter
na uĉno okolje. Kot uĉiteljica se zavedam, da sem odgovorna za odkrivanje in prepreĉevanje
medvrstniškega nasilja. Ukvarjam se z metodami in oblikami dela, ki medvrstniško nasilje
zmanjšujejo in prepreĉujejo. V ĉlanku opisujem nekaj socialnih igric ki jih uporabljam pri
svojem delu. Navajam tudi nekaj zgodbic iz zbirke preventivnih uĉnih pripomoĉkov za
socialno prilagodljivo vedenje, ki so ustvarjeni za uĉence prve triade.
Kljuĉne besede: verbalno nasilje, socialno izkljuĉevanje, socialne igrice, odkrivanje,
prepreĉevanje
Abstract
At schools we face different forms of violence in everyday situations. Peer violence is a
serious problem. It creates a negative atmosphere and it has a negative effect on physical and
psychological state of children and on learning environment. As a teacher I am aware that I
am responsible for recognizing and preventing peer violence. I use different methods and
forms of work in order to reduce and prevent peer violence. In my article I am presenting a
few stories, which we can use at our work with the students of the first period of a primary
school.
Key words: verbal violence, social exclusion, social games, recognition, prevention

1

Soočanje z nasiljem v prvem triletju

V osnovnih šolah je medvrstniško nasilje pereĉ problem, saj ustvarja negativno klimo in
slabo vpliva na fiziĉno in psihiĉno poĉutje otrok ter na uĉno okolje.
V šoli se odraţajo znaĉilnosti in dogajanje v druţbi, tako se z razliĉnimi vrstami in
oblikami nasilja ţal sreĉujemo vsakodnevno. V kolikšni meri pa to nasilje zaznamo, je
odvisno od posameznika in njegove individualne obĉutljivosti oz. tolerance.
Kot uĉiteljica se zavedam, da sem odgovorna za odkrivanje in prepreĉevanje
medvrstniškega nasilja. Moja toleranca za vse vrste in oblike nasilja je niĉelna. Tako se
ukvarjam z metodami in oblikami dela, ki medvrstniško nasilje zmanšujejo in prepreĉujejo.
Zavedam pa se, da je takojšnja, uĉinkovita in praviĉna obravnava najboljša preventiva.
V svojem prispevku predstavljam nekaj dejavnosti, ki jih izvajam kot uĉiteljica v prvem
triletju.
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2

Verbalno nasilje in socialno izključevanje – odkrivanje, preprečevanje

V prvem triletju se najpogosteje sreĉujemo z verbalnim nasiljem in s socialnim
izkljuĉevanjem. Zakaj je temu tako, je vedno vprašanje in izziv, ki nam pomaga ti obliki
nasilja odpravljati ali zmanjševati. Nasilno vedenje je izbrano vedenje in izbran ĉustveni
odziv na situacijo. Razjezimo se namreĉ sami, ne razjezi nas nekdo drug.
Sama ukrepam takoj, ko posumim, da je nekdo od uĉencev v mojem oddelku ţrtev
medvrstniškega nasilja. Obiĉajno uberem pot, ki je primerna razvojni stopnji uĉencev, tako se
najpogosteje posluţujem zbirke preventivnih uĉnih pripomoĉkov za socialno prilagodljivo
vedenje, ki so ustvarjeni za otroke te starostne stopnje. Naj omenim le nekatere: Frankel, E.
Nihĉe, (2015)., Aubrey, A. Mavriĉno moštvo, (2007)., Johnson, J. Ustrahovalci in nasilneţi,
(1996) in druge. Uĉencem preberem eno od zgodb o nasilnem vedenju. Iz zgodbe, ki jo
obravnavamo kot obiĉajno branje, preidemo na pogovor o temi, ki se je dogajala v zgodbi.
Nato najveĉkrat sledi likovno ustvarjanje ali izraţanje, saj na ta naĉin najlaţje izvemo, komu
se dogajajo nasilna dejanja. Zgodbe so v prvem triletju najboljše iztoĉnice za pogovor o
nasilnem vedenju. Uĉenci velikokrat ţe pri sami zgodbici zaĉnejo razpredati o svojih primerih
in se navezujejo drug na drugega. Ob pogovorih sem pazljiva, kje se pojavlja najveĉja
moţnost za nasilno vedenje. Velikokrat pa se nato igramo socialne igre, ki se izvajajo v obliki
skupinskega dela in vkljuĉujejo razliĉne oblike izraţanja. Socialne igrice uporabim kot
odkrivanje nasilnih dejanj, kot sredstvo za preventivo in prav tako tudi kot naĉin razvoja
socialnih spretnosti.
Socialne igre so tehnike, s pomoĉjo katerih vplivamo na višjo raven psiho-socialne
kompetentnosti, kot tudi na samovrednotenje in samozaupanje otrok. Od obiĉajnih in
druţabnih iger se razlikujejo po tem, da so vodene in naĉrtovane, vendar imajo še vedno
znaĉaj igre. V socialne igre se uĉenci vkljuĉujejo prostovoljno. Socialne igre pa doseţejo svoj
namen le, ĉe se po igri uĉenci pogovarjajo o tem, kar so v igri doţiveli. Uĉitelj mora igre zelo
dobro poznati in jih tudi uporabljati pravilno in z doloĉenim namenom. V literaturi najdemo
veliko vrst socialnih iger, tiste, ki pa se jih posluţujem v svoji dolgoletni praksi in jih dobro
poznam, pa bi razvrstila na igre v razliĉnih fazah, ki jih povzemam po Virk Rode in sodelavci
(1998; 25–46), le-ti pa so jih povzeli po Haus Schwalbach (1967).

2.1 Socialne igre v fazah
1. Socialne igre v fazi spoznavanja, predstavljanja – cilj iger je ĉim boljše poznavanje
svojih sovrstnikov, svoje skupine, prepreĉiti nastajanje podskupin.
2. Socialne igre v fazi komunikacije in oblikovanja skupine – cilj teh iger je omogoĉiti
uĉencem vajo v vseh oblikah komunikacije in ugotoviti, katera od oblik je zanje
najprimernejša.
3. Socialne igre v fazi opazovanja in percepcije – cilj je, da opazovalec med igro ĉim bolj
toĉno ugotovi, kako se glede na doloĉeno situacijo nekaj dogaja.
4. socialne igre v fazi vţivljanja in identifikacije – cilj je razumeti in se vţiveti v nekoga
drugega. Namen pa je ĉim bolje razumeti drugega in z njim bolje sodelovati.
5. socialne igre v fazi agresivnosti in samoobrambe – cilj je zavedanje konfliktov in
konfliktnih situacij, da preigramo razliĉne naĉine vedenja in mehanizmov za reševanje
konfliktov. Sreĉevanje z novimi vedenjskimi oblikami.
Izpostavila bi nekaj iger, ki jih najveĉkrat uporabljam pri svojem delu.
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V fazi opazovanja in percepcije:
Električni imuplz (Virk Rode in in sodelavci 1998; 38)
Cilj igre: Opazovanje telesnega in osebnega stika ter neverbalne komunikacije.
Potek igre: Uĉenci sedijo v krogu in se primejo za roke. V krog stopi eden od uĉencev, ki
mora miţati ali pa mu prekrijemo oĉi. Po krogu steĉe elektriĉni impulz – eden od uĉencev
stisne svojega soseda z desno roko, ta impulz preda naslednjemu, impulz teĉe, dokler ne
ustavimo igre. Uĉenec na sredini mora po tem, ko mu odkrijemo oĉi, ugotoviti, kje se impulz
trenutno nahaja. Igro uporabljamo veĉkrat kar v jutranjem krogu, po pozdravu.
Kaj je spremenjeno? (Virk Rode in sodelavci1998; 36)
Cilj igre: Prepoznavanje sprememb na sošolcu
Potek: Uĉenci se poljubno postavijo po parih – poišĉejo svoj par. Stojijo drug proti
drugemu in se opazujejo (zunanjost). Nato se uĉenci obrnejo s hrbti drug proti drugemu in
vsak od uĉencev na sebi nekaj spremeni (tri stvari). Nato se spet obrnejo drug proti drugemu
in skušajo ugotoviti, v ĉem se je njihov par – sošolec spremenil. Igro ponovimo veĉkrat in
uĉenci zamenjajo svoj par.
V fazi agresivnosti in samoobrambe:
Samoobramba (Virk Rode in sodelavci 1998; 46)
Cilj igre: Jasno izraziti in zašĉititi svoje interese pred moĉno skupino. Sreĉanje z
negativnimi ĉustvi.
Potek: Uĉenci stojijo v krogu, se objamejo tako, da oblikujejo trden krog. Eden od
uĉencev najprej stopi na sredino kroga in nato poskuša pobegniti ven. Kot nadgradnjo te igre
pri pouku ŠVZ uporabljam igrico Maĉka in miš, ki sodi med rajalne igrice. Pri tej igrici
uĉenci pokaţejo svoja ĉustva, ki so vĉasih skrajno odklonilna.
Premikanje drug drugega (Virk Rode in sodelavci 1998; 47)
Cilj igre: Spoznati obĉutke, ki nastanejo v konfliktnih situacijah na obeh straneh.
Potek: Uĉenci poišĉejo par ali pa ga sama doloĉim. Obrnjeni drug proti drugemu se
primejo tako, da so prsti prepleteni. Na moj znak skušajo premakniti svojega tekmeca. Drug
drugega porivajo. Z igro lahko prenehajo, kadar sami ţelijo.
3 Nasilje ne izginja
V prispevku namenjam pozornost predvsem socialnim igram, ki pa še zdaleĉ niso
zagotovilo za popolno preventivo pred nasiljem. V svoji praksi se sreĉujem s primeri, v
katerih moramo ob nasilju sodelovati s svetovalno sluţbo in seveda tudi s starši. Ţeli si
izobraţevanj s to tematiko, saj nikoli ne vemo dovolj, da bi lahko pomagali vsem ţrtvam
nasilja. Kljub svoji dolgoletni praksi se v nekaterih primerih poĉutim nemoĉna in nevedna. V
prvem triletju se na naši šoli še ne sreĉujemo s fiziĉnim nasiljem, mogoĉe le s kakšnim
impulzivnim osamljenim primerom, vendar se ţelim tudi za te primere dobro pripraviti, saj se
zavedam, da zaradi socialnih in druţbenih razmer ţal nasilje ne izginja.

3
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Čustveno-vedenjske motnje otrok
Emotional and behavioural disorders of children
Sara Trstenjak, mag. varstvoslovja, prof. strokovno-teoretiĉnih predmetov
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Aškerĉeva 1, Ljubljana

Povzetek
Poznavanje ĉustveno-vedenjskih motenj otrok je zelo pomembno za uspešno ter
kakovostno vzgojo in izobraţevanje. Starši in šola imajo veliko vlogo pri zaznavanju
moteĉega vedenja, ki se pod doloĉenimi vplivi lahko stopnjuje in preraste v še veĉje teţave.
Otroci med odrašĉanjem potrebujejo primerne odzive odraslih, ki blaţijo in prepreĉujejo
razvoj agresivnega vedenja in jim pomagajo pri razreševanju teţavnih odnosov, ob tem pa
podpirajo razvoj emocionalnih in socialnih spretnosti, potrebnih za uspešno ţivljenje.
Kljuĉne besede: ĉustveno-vedenjske motenje, teţavno vedenje, otroci
Summary
Understanding emotional and behavioural disorders among children is key for quality
upbringing. Parents and teachers play an important role in recognising problematic behaviour,
which can under some conditions deteriorate and become even more problematic if left
unaddressed. While growing up, children should be treated to appropriate responses from
their parents in order to limit and prevent the development of aggressive behaviour and help
resolve strained relations. This should also help children develop emotional and social
faculties required to lead a successful adult life.
Key words: emotional and behavioural disorders, problematic behaviour, children
Ime in priimek lektorice: mag. Breda Vidmar Mandiĉ, prof. slov. in umet. zgod.

1

Uvod

Otroci s ĉustveno-vedenjskimi motnjami so le ena od desetih podskupin otrok s
posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011). Ĉustveno-vedenjske motnje se kaţejo z vrsto vedenj
– od hiperaktivnosti, teţav s samokontrolo do umika vase. Za njihovo vedenje so znaĉilni
izbruhi jeze, hitre spremembe vedenja, netolerantnost, teţave pri navezovanju stikov z
drugimi osebami in pretiran strah pred šolo. Taki uĉenci imajo po navadi slabo samopodobo,
so introvertirani in zato zaradi osamljenosti še bolj trpijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2009).
Skalar (2004) meni, da so lahko otroci z vedenjsko-ĉustvenimi teţavami nevarni sebi ali
okolju. Kot nevarnost samemu sebi se šteje nevarnost za zdravje in ţivljenje. Za okolje pa
otrok predstavlja nevarnost v smislu neupoštevanja druţbenih norm in vrednot, ki jih druţba
od njega priĉakuje.
Primeren odziv odraslih, staršev in uĉiteljev mora biti eden od prvih ukrepov ob zaznavi
ĉustveno-vedenjskih motenj, saj jih lahko razrešimo le z ustrezno obravnavo, vzgojo in s
strokovno pomoĉjo.
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2

Šola in vedenjsko teţavni otroci

Otroku je šola poleg druţine najznaĉilnejša socialna skupina. Šola mu kot vzgojna in
izobraţevalna ustanova predstavlja okolje, v katerem je stalno izpostavljen razliĉnim
zahtevam in pritiskom. Nova okolica in nove teţave, ki se pojavijo ob njegovem vstopu v
šolo, zahtevajo od njega sposobnost prilagajanja in prav ta je bolj kakor njegove individualne
sposobnosti odloĉilna za njegov nadaljnji odnos do šole in morebiten pojav delikventnega
obnašanja. Uĉenci s ĉustveno-vedenjskimi motnjami imajo teţave z upoštevanjem šolskih
pravil in izpolnjevanjem uĉiteljevih priĉakovanj. Uĉitelje posebno motita nedelo in
nespoštovanje šolskih pravil.
Od šole kot ustanove in sestavnega dela vsake druţbe se priĉakuje, da podpira in udejanja
doloĉene vrednote. Izobraţevalni sistem igra kljuĉno vlogo pri vzgoji in izobraţevanju ter
prepreĉevanju prestopništva (Koderman, 2009).

2.1 Pojavne oblike čustveno-vedenjskih motenj
Ĉustvene in vedenjske motnje se lahko pri uĉencih pojavijo loĉeno, najpogosteje pa se
zdruţujejo v enoten pojav motenj. K ĉustvenim in vedenjskim motnjam ne gre uvršĉati
obĉasnega neustreznega odzivanja uĉencev v kriznih situacijah, ampak le trajnejše neugodno
odzivanje in razpoloţenje (Ţagar, 2009).
Oblike moteĉega vedenja med poukom, katerih vzroki so predvsem nerazumljiva razlaga
uĉne snovi, dolgĉas, nezanimivo podajanje uĉne snovi, teţave v domaĉem okolju in podobno,
so:
 klepetanje ali igranje med poukom,
 neredno izpolnjevanje šolskih obveznosti (domaĉe naloge, uĉenje),
 zamujanje in izostajanje od pouka ipd.
Poznamo tudi oblike moteĉega vedenja v odnosu do sošolcev in uĉiteljev. Moţni vzroki
za takšno vedenje so ĉustvene motnje v smeri nevrotiĉnih pojavov (obĉutek manjvrednosti,
vzbujanje pozornosti …). Oblike moteĉega vedenja v odnosu do sošolcev in uĉiteljev so:







klovnovsko, pavlihovsko obnašanje,
prepiranje, ţaljenje, ustrahovanje,
zvraĉanje krivde na druge,
nastopaštvo,
agresivno vedenje,
nadomestno zadovoljevanje svojih potreb z uţivanjem alkohola, prepovedanih drog,
kajenjem in podobno.

Glavni vzroki moteĉega vedenja v odnosu do lastne (ne)uspešnosti so ĉustvene motnje, ki
nastanejo zaradi nemotiviranosti za šolo in s tem povezanimi neuspehi, ki stanje samo še
poslabšajo. Najpogostejše oblike takega moteĉega vedenja so:






trajno izmikanje šolskim obveznostim,
odklanjanje šole in uĉenja,
apatiĉnost, nezainteresiranost,
izostajanje od pouka,
uĉna neuspešnost.
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Zadnja oblika ĉustveno-vedenjske motnje je disocialno vedenje. Vzroki za takšno vedenje
so ĉustvene motnje disocialnega vedenja (so brez obĉutij krivde, ne ţelijo se spremeniti itd.)
in posledice zlorabe otrok. K tej obliki motenj vedenja in osebnosti prištevamo:





tatvine (otrok krade sošolcem, uĉiteljem, staršem),
uniĉevanje šolske lastnine,
razne oblike trpinĉenja,
delikventno vedenje (prav tam).

Ali bo pri otroku ugotovljeno, da ima ĉustvene, vedenjske in socialne teţave, je odvisno
od njegove vztrajnosti, teţavnosti ter skupnega uĉinka vedenja v primerjavi z obiĉajnimi
priĉakovanji pri sovrstnikih. (Metljak, Kobolt, Potoĉnik, 2010)
Uĉitelj mora dosledno upoštevati nekatera osnovna naĉela, ki veljajo tako zanj kakor za
uĉence. Strinjam se z Blumom (1998), ki pravi, da vsi otroci in mladostniki potrebujejo
pravila. Teţavni uĉenci jih potrebujejo še toliko bolj, saj morajo vedeti, da ima njihovo
ekstremno vedenje tudi meje. Glavni namen discipline in obvladovanja uĉencev je
oblikovanje vzdušja, v katerem pouk poteka. Sodelovanje med uĉiteljem in uĉencem je
bistven cilj discipline v šoli 21. stoletja (Bluestein, 1997).

3

Sklep - pomoč otrokom z vedenjsko-čustvenimi teţavami

Uĉitelj lahko uĉencem s ĉustveno-vedenjskimi teţavami pomaga tako, da jih, kolikor je le
mogoĉe, obvaruje pred pogostimi frustracijami in stresom. Pri uĉencih z vedenjskimi
motnjami lahko uĉitelji upoštevamo naslednje: razvijamo odgovornost uĉencev za njihova
dejanja tako, da jim dodelimo odgovorne naloge; ozavešĉamo jih o njihovem vedenju in
vplivih njihovega moteĉega vedenja na sošolce; ugotavljamo okolišĉine, v katerih postanejo
teţavni, se pogovorimo o razlogih in jim pomagamo, da se znajo takšnim situacijam izogniti;
kadar uĉenĉevo moteĉe vedenje sluţi doseganju nekega neprimernega cilja, takšno vedenje
ignoriramo; vsako pozitivno vedenje uĉencev nagradimo; uĉencem damo moţnost
uveljavljanja na konstruktiven naĉin, tako da jim dodelimo naloge, pri katerih bodo uspešni in
s katerimi se bodo uveljavili pred drugimi (Ţagar, 2009).
Skalar (2004) opozarja, da je tudi zato zelo pomembno, da otrok, pri katerih opaţamo
ĉustvene in vedenjske motnje, ne izkljuĉujemo, ampak jim damo moţnost vkljuĉevanja.
Vkljuĉenost pomeni za otroka sprejetost, varnost, enakovrednost z vrstniki, kar vse vpliva na
pozitivno samopodobo (Burnik, 2002). To vodi k uĉni in socialni uspešnosti, pomeni
uĉinkovito kriminalno preventivo in prispeva k ugodnemu, demokratiĉnemu in socialno
ustvarjalnemu vzdušju. Pomemben dejavnik, ki vpliva na otrokovo zaznavanje sebe in na
šolsko samopodobo, je ravno vzdušje v razredu, ki ga ustvari uĉitelj (Boţiĉ, 2002).
Glede na nekatere znaĉilnosti sodobne druţine (enostarševske druţine, loĉeni starši,
preobremenjeni starši, odsotnost staršev, velike socialne stiske) menim, da je ţal zelo veliko
otrok s posebnimi potrebami prepušĉenih samim sebi. Prav uĉitelji lahko prevzamemo zelo
pomembno vlogo, da s pozitivnim pristopom in z veseljem do pomoĉi mladim poskušamo
razreševati njihove vsakodnevne stiske in jim kazati pot v boljši jutri. Ĉe bomo uspešni pri
svojem poslanstvu, bo mnogo njihovih teţav z našo pomoĉjo z leti zbledelo ali pa se bodo
nauĉili uspešno ţiveti z njimi, ne da bi ob tem ĉutili veĉje posledice. Vsekakor ne smemo
pozabiti, da je mladim treba pravoĉasno pomagati in da moramo biti pozorni na njihove klice
na pomoĉ.
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Šolski hodniki kot priloţnost za preprečevanje nasilja
School hallways as an opportunity to prevent student violence
Primer dobre prakse pri zmanjševanju nasilja v vzgojni-izobraţevalni ustanovi
Polonca Sabolek

Povzetek
O dobrih medĉloveških odnosih lahko govorimo, kadar vsi vkljuĉeni spoštujejo
ĉlovekove pravice in osebne meje posameznika. Ko pa govorimo o nasilju nad uĉenci, gre za
razliĉne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih uĉenec ali skupina uĉencev izvaja nad
posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Povzroĉitelj nasilja z razliĉnimi oblikami
nasilja posega v osebno integriteto ţrtve in omejuje njen ĉloveški potencial. Oblike
medvrstniškega nasilja so razliĉne, prav tako naĉini njegovega izvajanja. Gre za resen
problem, ki je lahko in mora biti ustavljen. Pri otroku, ki je ţrtev nasilja, se lahko
pokaţejo posledice nasilja, kot so: depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje,
slaba samopodoba, srameţljivost, zadrţanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh in drugi
doseţki, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora … Prav zato je pomembno, da
(pre)poznamo znake nasilja nad uĉenci in da vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi
ustavili nasilneţa/-e in pomagali uĉencu, ki je ţrtev medvrstniškega nasilja.
Kljuĉne besede: nasilje, šolski hodniki, igralni kotiĉki
Abstract
We can talk about good peer relationships when everyone respects eachother and his
boundaries as well as individual human rights. However, when it comes to violence between
students, we can talk about various forms of deliberate aggressive behavior by a student or a
group of students against an individual child or adolescent. The perpetrator of violence and
different forms of violence interferes with the individual personal integrity of the victim and
limits his or her human potential. The forms of peer violence are different, as are the ways of
its implementation. This is a serious problem that can and must be stopped. The consequences
of violence can be manifested in a child as: depression, poor self-esteem, shyness, restraint,
passivity, isolation, unwillingness to go to school, frequent illness, suicide attempts, low
school achievement and low other achievements. That is why it is important that we recognize
the signs of violence among students and that we know what to do or how to act to stop
bullying and help a student who is a victim of peer violence.
Keywords: violence, school corridors, play corners
Ime in priimek lektorja: Majda Kukolj

1

Uvod

Z nasilnim ravnanjem uĉencev se danes v šolah sreĉuje mnogo otrok. Nasilje med uĉenci
predstavlja resen problem. Za uĉence, ki so ţrtve nasilnih sošolcev, predstavlja hude stiske in
negativne posledice, za nasilneţe pa utrjevanje neustreznega modela uveljavljanja in
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reševanja problemov. Naloga uĉiteljev je prizadevanje za prepreĉevanje nasilja, pravoĉasno
prepoznavanje in obravnavanje nasilja ter zašĉita ţrtve in ustrezna obravnava nasilneţev. Kaj
storiti, ĉe je uĉenec preveĉ agresiven? Kako ga nauĉiti, da ne bodo uĉenci besneli ţe ob
najmanjši frustraciji? Prouĉevanje agresivnega vedenja je zaradi temeljne ĉloveške in
druţbene pomembnosti teţavno in odgovorno.

2

Agresivnost

Najbolj pogosto uporabljena definicija agresivnosti je: Agresivnost je vedenjska
znaĉilnost, ki se kaţe v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti
drugim ljudem. (Pušnik, 1999). Strokovnjaki razlikujejo razliĉne vrste agresivnosti:
1. Afektivno in instrumentalno: za afektivno je znaĉilno avtomatiĉno vzburjenje, moĉna
jeza, napadalnost, obrambna reakcija na groţnjo in obĉutenje olajšanja, ko mine. Za
instrumentalno agresivnost je znaĉilna majhna aktivacija, hladnokrvnost, naĉrtovana
usmerjenost (za doseganje natanĉno doloĉenega cilja).
2. Reaktivno in proaktivno: reaktivna agresija se pri otrocih kaţe v hitri jezi in
nekontrolitanosti. Dogaja se v kontekstu visoko konfliktnih odnosov in negativnih
ĉustev. Proaktivna agresija se kaţe v pridobivanju koristi, bullyingu, dominiranju nad
vrstniki.
Agresivnost ima v pogovornem jeziku negativen pomen. S tem ko vedenje kake osebe
oznaĉimo kot agresivno, jo hkrati ţe moralno oţigosamo. Vendar (Pušnik, 1999) navaja, da je
potrebno agresivnost razlikovati glede na njene pozitivne in negativne uĉinke. V to
razlikovanje je vkljuĉen psihološki vidik, po katerem so pozitivne oblike agresivnosti tiste, ki
uspešno razrešijo konfliktno situacijo, ter etiĉno-socialno vidik, ki doloĉa, katere oblike
vedenja so v druţbi še sprejemljive.

3

Nasilje

Nasilje je eden od pojavov, ki so na zapletene naĉine povezani s celotnim druţbenim
ţivljenjem ter se zato ne spreminjajo hitreje kot vsa druţba. Nasilje praviloma predstavlja
naĉin prilagoditve ljudi na pogoje svojega ţivljenja.
Nasilje je spor, ki nam je ušel z vajeti. Na splošno se z nesoglasji lahko sooĉimo na tri
naĉine (Semelin, 2000):
1. Lahko se pretvarjamo, da jih nismo opazili, ostanemo pasivni in se tolaţimo, da se bo
vse uredilo samo od sebe. Tako ravnanje se nikoli ne splaĉa. Prej ali slej bo prepir
izbruhnil s podvojeno moĉjo.
2. Lahko trdimo, da je vsega kriv oni drugi, mu zameriš in si do njega napadalen in
nasilen. Izkušnje nam govorijo: nasilje je uĉinkovito, za nameĉek pa uĉinkuje takoj.
Ampak pogosto se bodo tisti, ki so poraţeni, poskušali mašĉevati. Tako spor nikoli ni
konĉan.
3. Lahko pa poišĉemo rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani – temu reĉemo kompromis.
Za to se morata oba nasprotnika odreĉi nekaterim svojim zahtevam in teţnjam, da bi
bili na koncu vsi zadovoljni. Tak pristop k nesoglasjem je nenasilen.
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4

Vrstniško nasilje

Michele Elliot, angleška uĉiteljica in psihologinja, opredeljuje vrstniško nasilje kot obliko
nasilja, ko ti nekdo namerno grozi ali te kako drugaĉe nenehno spravlja v stisko. Otroci, ţrtve
takšnega ravnanja, se prestrašeni in nesreĉni (Elliot, 2002).
Loĉi razliĉne oblike nasilja:
 verbalno ali besedno nasilje,
 telesno (npr. porivanje, pretepanja, brcanje, lasanje, boksanje ipd.),
 tiho nasilje – ko te nekdo izkljuĉi iz druţbe (ĉeprav muĉitelj ne reĉe niĉesar pa skuša s
svojim vedenjem pri ţrtvi vzbuditi slab obĉutek),
 ĉustveno nasilje – muĉitelji uporabljajo zlobne in ţaljive vzdevke.
Nasilje je lahko karkoli, kar nekdo dela z namenom, da bi drugega prizadel, ĉeprav si ta
tega z niĉemer ni zasluţil.

5

Vrstniško nasilje in šola

Šola ima veliko moţnosti za odkrivanje in prepreĉevanje vrstniškega nasilja ukrepanja ob
pojavu in za pomoĉ otrokom, ki so ţrtve. To pomeni tudi, da mora šola sama razvijati takšno
klimo, ki vrstniškega nasilja ne dopušĉa. Šola ima izoblikovan sistem prepreĉevanja in
pripravljene ukrepe, ĉe do nasilje pride.
V šoli uĉenci preţivijo veliko ĉasa. Vpliv šole na psihosocialni razvoj otrok je oĉiten
(Pušnik, 2003). Uĉitelj je vzor uĉencem, zato je zelo pomembno, kakšen je v odnosu do
drugih. S svojim vzgojnim in izobraţevalnim delovanjem omogoĉa razvoj mladih. Šola naj bi
omogoĉila resniĉen ĉloveški stik med uĉencem in uĉiteljem ter z medsebojnim odnosom
omogoĉila obema celovit in nenehen razvoj. Šola lahko deluje kot pomemben varovalni
dejavnik psihosocialnega razvoja otrok iz zelo neugodnih druţinskih okolij. Uĉitelji so
motivirani za prepreĉevanje vrstniškega nasilja tudi zato, ker to neugodno deluje na šolsko
delo in zmanjšuje uĉinke uĉiteljevega dela.

6

Šolski hodniki kot priloţnost za preprečevanje nasilja v šoli

OŠ Maksa Durjave Maribor se je v šolskem letu 2018/2019 pridruţila projektu Razširjen
program (RAP). Temeljni namen razširjenega programa je vsem uĉencem omogoĉiti zdrav in
celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmoţnostim, interesom, talentom
in potrebam ob upoštevanju individualnih priĉakovanj. Uĉencem so tako v okviru RAP-a
ponujene številne dejavnosti, ki jih glede na svoje ţelje in zanimanja izbirajo, pred in po
pouku, nekatere pa se izvajajo tudi v odmorih.
Pomen RAP-a je veĉja moţnost za udejanjanje naĉela individualizacije in zagotavljanje
optimalnega uĉnega okolja za vse uĉenke in uĉence.
Glavni cilj RAP-a je, da uĉenci avtonomno, skladno z lastnimi interesi in cilji, izbirajo
dejavnosti RAP-a, pri ĉemer jih strokovni delavci spodbujajo k veĉji odgovornosti za lastno
uĉenje. Uĉenci razvijajo strategije uĉinkovitega uĉenja, delovne navade, znanje, spretnosti in
vešĉine, ki so kljuĉne za njihovo uĉno uspešnost ter uspešno ţivljenje in delo. Uĉenci
razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, kritiĉno mišljenje in podjetnost. Z uĉenjem razvijajo
svoje interese, nadarjenost in talente ter razvijajo razliĉne vrste pismenosti, veĉjeziĉnosti in
zmoţnosti sporazumevanja v razliĉnih jezikih.
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Za preţivljanje prostega ĉasa med odmori smo z uĉenci naredili naĉrt popestritve šolskih
hodnikov s kotiĉki za igro in druţenje (slika). Uĉenci so izdelali druţabne igre in jih namestili
po hodnikih v t.i. kotiĉkih za prosti ĉas. Opaziti je, da se uĉenci druţabnih iger posluţujejo
nad priĉakovanim. S tem smo ublaţili hrup na hodnikih, katerega posledice so se kazale kot
teţava pri sporazumevanju in nemirnosti uĉencev. Zabava osveţuje in ustvarja pozitivno
razpoloţenje. Uĉencem omogoĉa vzpostavljanje komunikacije in medsebojnih odnosov.

Slika 1: Druţabne igre učencev na hodnikih

7

Sklep

Nekatere aktivnosti na nivoju šole naj obravnavajo nasilje neposredno (npr. delavnice,
razredne ure, mediacija), veĉino aktivnosti pa namenimo razvijanju medsebojnega
sodelovanja. Uspešna je izbira preteţno tistih dejavnosti, ki spodbujajo uĉenje asertivnega
vedenja, razvoja prosocialnih vešĉin in sodelovanja, sprejemanje aktivne vloge pri sooĉanju s
prevladujoĉimi vrstami nasilja za opazovalke in opazovalce, uĉenje vešĉin ravnanja pri
sooĉanju z nasiljem in uĉenje strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov. Pri
izbiri dejavnosti je potrebno izbrati ĉim manj aktivnosti, ki so zasnovane frontalno, izbrati
aktivnosti, s katerimi se uĉenke in uĉenci uĉijo strategij reševanja medosebnih konfliktov in
roblemov, ĉim veĉ dogodkov, na katerih ne sodelujejo le uĉenke in uĉenci, ki so skupaj v
razredu. Druţabni kotiĉki oz. kotiĉki za igro so primer dobre prakse, kjer uĉenci izven
razreda, na hodnikih, med odmori, ustvarjajo pozitivno klimo, gojijo medvrstniško pomoĉ ter
s tem blaţijo tveganje za nasilje.

8
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Vedenjski načrt - primer dobre prakse pri zmanjševanju nasilja v vzgojnoizobraţevalnih ustanovah
Behavioural plan – an example of good practice in the reduction of violence
in educational institutions
Mirjam Grubar, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, uĉiteljica v posebnem
programu vzgoje in izobraţevanja, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško

Povzetek
Prispevek povzema vsebino vedenjskega naĉrta, ki je bil oblikovan za uĉenca z
avtistiĉnimi motnjami v 1. razredu OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Uĉenĉevo vedenje
je poleg vedenjskih vzorcev, ki jih lahko razumemo kot posledico avtistiĉne motnje in
sindroma ADHD, vkljuĉevalo tudi vsakodnevne nasilne vedenjske izbruhe, ki so ogroţali
njegovo varnost in varnost oseb v njegovi bliţini. Vsakodnevno sooĉanje z nasilnim vedenjem
je bilo zelo stresno tako za uĉenĉeve sošolce kot tudi za strokovne delavce in je onemogoĉalo
normalen potek vzgojno-izobraţevalnega procesa v skupini. Na podlagi prebrane strokovne
literature in lastnih izkušenj smo za uĉenca pripravili individualni vedenjski naĉrt, s katerim
smo ţeleli zmanjšati intenzivnost in pogostost nasilnih izbruhov in zagotoviti varno ter
prijetno uĉno okolje vsem udeleţencem pedagoškega procesa.
Kljuĉne besede: vedenje, naĉrtovanje, spremljanje, uĉno okolje, avtistiĉne motnje
Abstract
Article summarizes the content of the behavioural plan that has been developed for a
student with autism in 1.st class of a primary school with lower education standard. In
addition to behaviour patterns, which can be considered as a result of autism and ADHD
syndrome, student‟s behaviour also included the day-to-day violent outbursts that threatened
his safety and the safety of the people around him. Daily dealing with violent behaviour has
been very stressful for the other students and professionals and it has disabled the normal
course of the educational process in the group. Based on the read literature and our own
experiences, we have prepared an individual behavioural plan, with which we would like to
reduce the intensity and frequency of violent outbreaks and provide a safe and comfortable
learning environment for all participants of educational process.
Key words: behavior, panning, monitoring, learning environment, autism spectrum
disorders
Ime in priimek lektorja: Ana Ţagar

1

Teţavno vedenje in učenci z avtističnimi motnjami

Pri uĉencih z avtistiĉnimi motnjami se lahko pojavljajo razliĉne oblike teţavnega
vedenja, ki uĉencu oteţujejo vzpostavljanje socialnih stikov, ovirajo njegovo vkljuĉevanje v
vzgojno-izobraţevalni proces in s tem razvoj njegovih potencialov, doloĉeni vedenjski vzorci
lahko ogroţajo njegovo varnost in zdravje, ali telesno in/ali ĉustveno blagostanje oseb v
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njegovi bliţini. Teţavno vedenje lahko predstavlja pomemben vir stresa v vsakodnevnem
ţivljenju tako za uĉenca, pri katerem se le-ta pojavlja, kot tudi za njegove starše, sorojence,
uĉitelje in sošolce. Teţavne vedenjske vzorce, ki ovirajo kognitivni, emocionalni, socialni ali
telesni razvoj otroka, je potrebno ustrezno preoblikovati in otroka nauĉiti ustreznejših vzorcev
vedenja, ki mu bodo omogoĉali uspešnejše delovanje v okolju (Jurišić 1996a).

2

Vedenjski načrt za učenca z avtističnimi motnjami

Vedenjska teorija predpostavlja, da je veĉina ĉloveškega vedenja nauĉena in lahko s
skrbno naĉrtovanimi in uvedenimi spremembami v okolju ter ustrezno izpeljanimi
pouĉevalnimi postopki, vedenje preoblikujemo. Posameznika lahko »oduĉimo« teţavnega
vedenja in ga nauĉimo novih, ustreznejših vzorcev vedenja (Musek 2003). Ob upoštevanju
temeljnih naĉel in pouĉevalnih postopkov vedenjske teorije smo za uĉenca oblikovali
individualni vedenjski naĉrt.

2.1 Opredelitev in ocena teţavnega vedenja
Uĉenĉevi uĉiteljici sta pripravili konkreten in objektiven opis razliĉnih oblik uĉenĉevega
teţavnega vedenja. Opise vedenja smo ovrednotili in po teţavnosti razvrstili v tri skupine. V
prvo skupino smo uvrstili izredno teţavna vedenja, ki ogroţajo varnost uĉenca in/ali oseb v
njegovi bliţini ter izrazito vznemirjajo ostale ĉlane skupine. V drugo skupino smo uvrstili
srednje teţavna vedenja, ki na razliĉne naĉine motijo in prekinjajo vzgojno-izobraţevalni
proces in neprijetno vznemirjajo ostale uĉence ter strokovne delavce. V tretjo skupino smo
uvrstili vedenja, ki so sicer teţavna, vendar ne predstavljajo neposredne nevarnosti, ne
prekinjajo vzgojno-izobraţevalnega procesa in so najmanj vznemirjajoĉa za osebe v uĉenĉevi
bliţini.

2.2 Opazovanje in beleţenje teţavnega vedenja
Teţavna vedenja, uvršĉena v prvo skupino, smo neposredno opazovali v konkretnih
okolišĉinah. Neposredno opazovanje in beleţenje je potekalo od 10. do 19. decembra 2018, v
ĉasu med 1. in 5. šolsko uro. Vedenje je bilo beleţeno z uporabo ABC opazovalne sheme, ki
omogoĉa neposredno in objektivno beleţenje dogodkov, ki se odvijajo v uĉenĉevem okolju in
pomembno vplivajo na pojavljanje njegovega teţavnega vedenja (Kodriĉ, Jurišić 2014).
Zabeleţen je bil vsak pojav teţavnega vedenja. V ĉasu neposrednega sistematiĉnega
opazovanja smo pridobili 58 zapisov.

2.3 Analiza funkcije vedenja
Podatke, pridobljene z ABC opazovalno shemo smo analizirali in skušali ugotoviti
povezanost med predhodniki vedenja, vedenjem in posledicami vedenja. Z analizo zbranih
informacij smo oblikovali hipotezo o funkciji uĉenĉevega teţavnega vedenja, poznavanje
katere je kljuĉno za oblikovanje uĉinkovitega naĉrta spreminjanja teţavnega vedenja (Kodriĉ,
Jurišić 2014).
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2.4 Načrt preoblikovanja teţavnega vedenja
Na podlagi opravljene analize funkcije vedenja smo pripravili naĉrt preoblikovanja
teţavnega vedenja, ki je zajemal organizacijo in prilagoditve uĉnega okolja, strategije in
pouĉevalne postopke za odpravljanje teţavnih oblik vedenja, ter naĉrt uĉenja novih
funkcionalnih vešĉin in socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev. Procesi so se na vseh treh
podroĉjih soĉasno odvijali.

2.5 Organizacija in prilagoditve učnega okolja
S fiziĉno ureditvijo uĉnega prostora, sistemom organizacije uĉnih materialov in aktivnosti
ter uporabo uĉencu prilagojenih razliĉnih oblik vizualnih opor, pri pripravi katerih je uĉenec
tudi aktivno sodeloval, smo skušali ustvariti organizirano in strukturirano uĉno okolje, ki
upošteva uĉenĉevo potrebo po stalnosti, zagotavlja predvidljivost in mu omogoĉa laţje
razumevanje okolja, situacij, dogajanj in priĉakovanj. S prilagoditvami smo ţeleli oblikovati
uĉno okolje, ki spodbuja in krepi ţelene oblike vedenja.

2.6 Strategije in poučevalni postopki za odpravljanje teţavnih oblik vedenja
Teţavno vedenje smo skušali zmanjšati tako, da smo s skrbnim nadzorom posledic, ki
neposredno sledijo vedenju, zagotovili, da uĉenec s teţavnim vedenjem v okolju ne dosega
veĉ zase ugodnih (ţelenih) izidov (Musek 2003). Vsi strokovni delavci, ki smo delali z
uĉencem, smo bili podrobno seznanjeni s postopkom ustreznega odzivanja na uĉenĉevo
teţavno vedenje in smo se ob pojavu le-tega v skladu z naĉrtovanim postopkom tudi dosledno
odzivali. Proces je bil naporen in je zahteval veliko mero doslednosti, vztrajnosti,
potrpeţljivosti, prilagodljivosti in samokontrole. Ob uvedbi postopka za odpravljanje teţavnih
oblik vedenja se je uĉenĉevo vedenje priĉakovano poslabšalo. Pojavljalo se je pogosteje,
vedenjski izbruhi so bili intenzivnejši in so trajali dlje ĉasa. Uĉenec je namreĉ vso svojo
energijo usmerjal v to, da bi z znano obliko vedenja dosegel zase ţelen izid, ĉesar mu okolje
ni veĉ dopušĉalo. Z doslednim izvajanjem postopka je sledilo hitro izboljšanje. Teţavno
vedenje je skoraj povsem izzvenelo, saj uĉencu ni veĉ prinašalo ugodnih izidov in je postalo
zanj neuĉinkovito (Jurišić 2000).

2.7 Učenje novih funkcionalnih veščin in socialno ustreznejših vedenjskih
vzorcev
Ob uvedbi postopka za zmanjšanje teţavnih oblik vedenja smo uĉenca hkrati uĉili tudi
razliĉnih vešĉin, s katerimi je lahko na socialno sprejemljiv naĉin dosegel tisto, kar je v
preteklosti dosegal s teţavnim vedenjem. Naĉrtno smo spodbujali in dosledno krepili tiste
nove vešĉine in vedenja, ki naj bi zmanjšala uĉenĉevo potrebo po teţavnem vedenju. Ob tem
je bilo kljuĉno, da je postalo teţavno vedenje neuĉinkovito, da uĉenec z njim ni veĉ dosegel
ţelenega izida in da smo z dosledno krepitvijo ţelenih vedenj dosegli, da so nova vedenja
uĉencu postala bolj ali vsaj enako uĉinkovita, kot so mu bila teţavna (Kodriĉ, Jurišić 2014).
Uĉenje novih vešĉin je potekalo postopno. Usmerjeno je bilo v razvijanje in krepitev
samonadzora ter socialnih in komunikacijskih vešĉin. Pri pouĉevanju smo uporabljali
pristope, ki temeljijo na uporabi jezika ob soĉasni vizualni opori, s ĉimer smo skušali uĉencu
konkretno razloţiti in prikazati kaj, kako in zakaj je potrebno v doloĉeni situaciji nekaj storiti.
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2.8 Timski pristop
Pri pripravi in izvajanju vedenjskega naĉrta smo sodelovali vsi strokovni delavci, ki smo
delali z uĉencem, in njegovi starši. V vedenjskem naĉrtu smo konkretno opredelili naloge
vsakega izmed nas, naš skupni cilj je bil doseĉi spremembe v uĉenĉevem vedenju, ki mu bodo
omogoĉale uspešnejše funkcioniranje v šolskem okolju.

2.9 Spremljanje in evalvacija vedenjskega načrta
Teţavno vedenje, ki smo ga skušali preoblikovati, smo ves ĉas spremljali in beleţili. Iz
analize zbranih podatkov ugotavljamo, da je izvajanje vodilo k ţelenim spremembam, saj se
po uvedbi vedenjskega naĉrta teţavno vedenje pri uĉencu pojavlja manj pogosto, kot se je v
obdobju pred zaĉetkom obravnave. V obdobju od 2. 9. 2019 do 1. 12. 2019 se je teţavno
vedenje pojavilo 3-krat, medtem ko se je v obdobju opazovanja teţavnega vedenja pred
uvedbo vedenjskega naĉrta v ĉasu od 10. 12. 2018 do 19. 12. 2018 pojavilo 58-krat.

2.10 Med teorijo in prakso
Pri naĉrtovanju in izvajanju vedenjskega naĉrta smo spoznali, da je lahko na poti do
udejanjanja teorije v praksi tudi kar nekaj, vĉasih teţko premostljivih ovir. A o tem veĉ v
kakšni drugi razpravi. Kljub nekaterim teţavam se je namreĉ vedenjski naĉrt v našem primeru
izkazal za zelo uĉinkovit pristop, s katerim smo uspešno zmanjšali nasilje v naši vzgojnoizobraţevalni ustanovi in uĉencem zagotovili prijetnejše uĉno okolje.

3
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Nasilje in konflikte preprečujemo s hišnim redom in prisotnostjo učiteljev
Violence and conflicts are prevented by house rules and teacher presence
Zdenka Krošl, profesorica športa
Osnovna šola Šentjernej, Prvomajska cesta 9, Šentjernej

Povzetek
Nasilje na šolah predstavlja velik problem, saj ustvarja okolje strahu, ki negativno
vplivana uĉence. Vsi, ki delamo z mladimi, si ţelimo delati v okolju, kjer je niĉelna toleranca
do nasilja. Najveĉ nasilja in konfliktov se med uĉenci dogaja na šolskih hodnikih, v stranišĉih
in garderobah. Za uĉence ţelimo ustvariti varno in spodbudno uĉno okolje, kjer bodo uĉenci
spoštovali šolska pravila, saj smo uĉitelji odgovorni za ustvarjanje okolja miru in
medsebojnega spoštovanja.
Kljuĉne besede: nasilje, konflikti, prepreĉevanje, hišni red, prisotnost uĉitelja
Abstract
School violence is a major problem as it creates an environment of fear that negatively
affects students. We all want to work in an environment, where there is zero tolerance for
violence. Violence and conflicts among students mostly occur in the hallways, toilets and
changing rooms. We want to create a safe and stimulating learning environment for students,
where students will respect school rules and live in an environment of peace and mutual
respect.
Keywords: violence, conflicts, prevention, house rules, teacher presence
Lektor: Luka Krošl

1

Uvod

Medvrstniško nasilje predstavlja pereĉ problem, saj ustvarja okolje strahu, ki negativno
vpliva na fiziĉno in duševno stanje uĉencev.
V šolah smo uĉitelji odgovorni za ustvarjanje okolja miru in medsebojnega spoštovanja
ter imamo pomembno vlogo pri prepreĉevanju medvrstniškega nasilja.
Vsi, ki delamo z otroki in mladimi, si ţelimo, da bi v naši drţavi vladala niĉelna toleranca
do nasilja, zato je vsako nasilje nespremenljivo. Najhujše je tisto nasilje, ki ga moĉnejši
izvajajo nad šibkejšimi.
Medvrstniško nasilje je mogoĉe zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega uĉnega
okolja. V takšnem okolju uĉenci bolj upoštevajo šolska pravila, jih dojemajo kot praviĉna in
imajo pozitiven odnos do svojih uĉiteljev.
Najveĉ nasilja in konfliktov se med uĉenci dogaja na šolskih hodnikih, v stranišĉih in
garderobah.
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Nasilju se je mogoĉe izogniti, vendar je treba veliko truda vloţiti v preventivo, v
prepreĉevanje nasilja. V šoli morata biti vzpostavljeno ozraĉje in razvita kultura, ki trpinĉenja
ne dopušĉata.

2

Nasilje in konflikti

Nasilje je kršenje ĉlovekovih pravic in ĉlovekovih osebnih mej. Pri tem ne smemo
pozabiti, kje se naše pravice in meje konĉajo. Konĉajo se tam, kjer se zaĉnejo pravice in meje
drugih. Povzroĉitelj lahko posega v osebno integriteto ţrtve s psihiĉnim, spolnim, fiziĉnim in
ekonomskim nasiljem. Vsak ĉlovek ima pravico ţiveti varno.
Nasilja ne smemo enaĉiti s konfliktom. Do konflikta lahko pride, ko imata dve osebi
razliĉni, nasprotujoĉi si ţelji. Pri reševanju konflikta imamo cilj, da pridemo do dogovora, ki
mora biti uresniĉljiv in sprejemljiv za vse vpletene. Med osebama mora obstajati ravnovesje
moĉi. Pri nasilju ena oseba poniţa, prestraši ali uniĉi drugo osebo, ji škoduje. Zavedati se
moramo, da dobro razrešeni konflikti odnos poglobijo, nasilje pa odnos uniĉi. Konflikti so
neprijetni, a jih doţivljamo vsi. Nasilje je nevarno, povzroĉajo in doţivljajo pa ga le nekatere
osebe.

3

Nasilje med učenci

V strokovni literaturi, ki obravnava nasilje med uĉenci, lahko zasledimo številne predloge
za zmanjšanje in prepreĉevanje nasilja, ki jih lahko razdelimo v veĉ skupin: ozraĉje, ki ne
dopušĉa nasilja, razvit sistem prepreĉevanja nasilja in ukrepi za takojšnje posredovanje v
primeru nasilja (Habe, 2000).
Šola naj vzpostavi spoštljive, tople in sprejemajoĉe odnose med uĉitelji in uĉenci, vendar
naj hkrati vzpostavlja tudi red in disciplino. Pozitiven odnos uĉiteljev ima velik vpliv na
razvoj samospoštovanja otrok. Ozraĉje v šoli naj samo po sebi onemogoĉa nasilno vedenje.
Jasno se je potrebno dogovoriti in zapisati, kakšno vedenje je v šoli sprejemljivo in kakšno ne.
Na razumljiv naĉin je potrebno doloĉiti pravice, odgovornost, priĉakovanja in posledice
nesprejemljivega ravnanja.
S šolskimi pravili se na naši šoli vsako leto seznanjeni poleg zaposlenih tudi starši (na
roditeljskih sestankih) in uĉenci (obravnavajo se na urah oddelĉne skupnosti). Vsak oddelek
ima razredna pravila, ki jih napiše v zaĉetku šolskega leta. Uĉenci na razredni uri v skupinah
pišejo pravila, potem pa prostovoljci izdelajo plakat v obliki miselnega vzorca. Plakat visi v
matiĉni uĉilnici. Pravila med šolskim letom veĉkrat preberemo in obnavljamo.
Kako prepreĉevati nasilje, naj se odraţa ţe v organizaciji dela šole. Zaposleni morajo
skupaj reševati probleme in sodelovati pri uresniĉevanju dogovorjenih ciljev. Pomembno je
prepoznavanje in sprejemanje razlik, vzpostavljanje prijateljskih odnosov, mirno reševanje
teţav in sporov. Uĉitelji naj vse to prenašajo na uĉence v vsakdanjih procesih, kot so ure
oddelĉne skupnosti, interesne dejavnosti, roditeljski sestanki in obšolska druţenja.
Najbolj klasiĉen naĉin zagotavljanja varnosti otrok je prav gotovo prisotnost odraslih.
Nadzor uĉiteljev v šoli in njeni okolici, v bliţini stranišĉ in na hodnikih, predvsem med
odmori, v ĉasu malice in kosila. Navzoĉnost odraslih je najcenejša in najuĉinkovitejša oblika
prepreĉevanja nasilja.
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4

Hišni red pri pouku športa

Na naši šoli smo se uĉitelji športa odloĉili, da vzpostavimo doloĉen hišni red pri urah
športa. Vhod v šolsko telovadnico je zelo oddaljen od zbornice, garderob, jedilnice in ostalih
uĉilnic, zato moramo uĉitelji športa sami skrbeti za red, saj ostali uĉitelji le redko pridejo
mimo telovadnice.
Hišni red v telovadnici doloĉa, da uĉenci poĉakajo pred nihajnimi vrati, ki omejujejo
hodnik pred telovadnico in garderobami pri telovadnici. V garderobe vstopijo šele, ko so
prazne, ko jih torej zapustijo uĉenci, ki so imeli pouk prejšnjo uro. S tem smo prepreĉili
veliko konfliktov med odmori. Uĉenci imajo na voljo pet minut ĉasa, da se pripravijo za pouk
športa. Poĉakajo na hodniku ali garderobi in gredo potem skupaj z uĉiteljem v telovadnico.
Uĉitelji imamo kabinet ob garderobah uĉencev. Navadno so naša vrata priprta, tako da lahko
slišimo, kaj se dogaja na hodniku. Uĉenci vedo, da je v kabinetu vedno prisoten uĉitelj in se
lahko vedno obrnejo nanj.
V telovadnici izvajamo pouk vedno najmanj trije uĉitelji, zato se moramo med seboj ţe
vnaprej dogovoriti glede vsebine in prostora. Temu primerno si razdelimo prostor, ki ga
najveĉkrat omejimo s stoţci. S tem prepreĉimo konflikte med uĉenci, navadno gre za razliĉne
starostne skupine. Starejši uĉenci si ţal prehitro vzamejo pravico v svoje roke in si pogosto
ţelijo priboriti veĉji prostor.
Športni rekviziti, še posebej ţoge, so zelo privlaĉne za fante, posebno nogometne. In ĉe
omara z ţogami ni zaklenjena, se kaj lahko zgodi, da kakšen uĉenec vzame ţogo in jo zaĉne
nabijati po telovadnici. Zaradi ţoge lahko hitro pride do poškodbe ali konflikta. Ob koncu ure
vsak uĉitelj skupaj z uĉenci pospravi svoj prostor, tako da je varen za izvajanje pouka
naslednjo uro.
V lanskem šolskem letu sta imela istoĉasno pouk športa oddelek devetega in oddelek
šestega razreda. Dogajalo se je, da so uĉenci šestega razreda veĉkrat izzivali uĉence devetega
razreda, ki jih potem niso pustili v garderobo. S pogovorom smo tudi to teţavo razrešili in
odpravili.
Fantje šestega razreda se navadno hitreje preobleĉejo kot dekleta, nekateri namerno
ĉakajo na hodniku pred garderobo uĉenk, odpirajo njihova vrata, jim nagajajo in gledajo v
garderobo. Ker smo blizu, lahko tako situacijo takoj opazimo in prekinemo.
Med urami športa so nihajna vrata zaklenjena, tako da ne more prihajati do tatvin v
garderobah pri urah športa.
V glavnem odmoru uĉenci prinesejo šolske torbice v garderobo, potem pa se skupaj
odpravimo na malico. Nihajna vrata so med glavnim odmorom zaklenjena, do zvonjenja so
uĉenci v jedilnici, ki jo zapustijo skupaj z uĉiteljem.

5

Zaključek

Vrstniško nasilje v šolah je zelo resen problem, ki ga moramo kot takega tudi
obravnavati. V zadnjih desetletjih smo videli, kako daljnoseţne so posledice vrstniškega
nasilja.
Na aktivu uĉiteljev športa smo analizirali nasilje in konflikte pri pouku športa. Ugotovili
smo, da je bistveno manj vrstniškega nasilja pred, med in po pouku športa, odkar smo uvedli
hišni red pri pouku športa in smo uĉitelji prisotni med uĉenci tudi med petminutnimi odmori.
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Vrstniško nasilje je mogoĉe zmanjšati z ustvarjanjem varnega in spodbudnega uĉnega
okolja. V takšnem okolju uĉenci bolj upoštevajo šolska pravila.

6
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Zmanjševanje nasilja v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana pri otrocih z
avtistično motnjo: izkustveno učenje, vodenje šolskega dnevnika in vizualna
podpora
Reducing Violence among Children with Autistic Disorder at Institute for
the Deaf and Hard of Hearing Ljubljana: Experience Learning, School
Diary and Visual Support
Anja Boţiĉ Grgiĉ, univ. dipl. soc. ped., uĉiteljica otrok s posebnimi potrebami, Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana

Povzetek
Otroci z avtistiĉno motnjo imajo najveĉkrat teţave pri usvajanju socialnih vešĉin in pri
ĉustvenem opismenjevanju. Velikokrat se zgodi, da se otrok odzove z nasiljem (uĉitelja ali
uĉenca udari, brcne, pljune ipd.), ker napaĉno interpretira doloĉene dogodke (nekdo se obenj
po nesreĉi spotakne, on doţivi, da ga je udaril), doţivlja frustracijo zaradi neosvojenega
znanja (npr. se zmoti pri pisanju), je pretirano obĉutljiv na zvoke, vonj, dotik ipd. Med
uspešne strategije dela štejem izkustveno uĉenje, strukturo, vizualno podporo in vodenje
šolskega dnevnika. Z omenjenimi naĉini dela sem veĉkrat zmanjšala ali celo odpravila nasilje
v ĉasu (organiziranega in neorganiziranega) pouka.
Ključne besede: avtistiĉna motnja, šolski dnevnik, izkustveno uĉenje, vizualna podpora.
Abstract
Children with autistic disorder are most likely to face difficulties learning social skills
and emotional literacy. Many times, children react violently (teacher or student is hit, kicked,
spat, etc.) because they misinterpret certain events (someone bumps into them accidentally,
and they bite the person because they believe the person did it on purpose), they experiences
frustration due to non-adopted knowledge (e.g. errors while writing), they are excessively
sensitive to sounds, smell, touch, etc. Successful work strategies include experience learning,
structure, visual support and keeping a school diary. With these methods, I have repeatedly
eliminated or even reduced violence during (organized and not organized) lessons.
Ime in priimek lektorice: Andreja Dren

1

Uporabljeno - preverjeno

V prispevku bom predstavila strategije, ki jih uporabljam pri delu z otroki z avtistiĉno
motnjo, ki zmanjšujejo ali celo prepreĉujejo nasilje med uĉenci in nad uĉitelji. Struktura in
vizualne podpore dajejo otrokom z avtistiĉno motnjo obĉutek varnosti ter zmanjšujejo
anksioznost. Preko izkustvenega uĉenja se uĉijo primernih oblik vedenja, usvajanja socialnih
vešĉin in ĉustvenega opismenjevanja. Igre vlog ali uĉenje z lutko pripomorejo k preigravanju
razliĉnih situacij v varnem okolju. Šolski dnevnik pa daje uĉencu takojšnjo povratno
informacijo o primernem ali neprimernem vedenju ter je oblika sodelovanja s starši.
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2

Nekaj o avtistični motnji

Macedoni-Lukšiĉ (2006) razloţi, da je avtistiĉna motnja kompleksna razvojna motnja,
ki se kaţe v spremenjenem vedenju v socialnih odnosih, besedni in nebesedni komunikaciji
ter domišljiji. Osebe so lahko pretirano obĉutljive na zvoke, navdušene nad posebno svetlobo,
dotikom ali vonjem, neobĉutljive na mraz, vroĉino ali boleĉino (Schmidt 2017). Lahko se
pojavijo moĉna zanimanja za doloĉene teksture ali okuse (Whitaker 2011). Niso zmoţne
sklepati, kaj bo nekdo naredil oziroma zakaj nekdo neĉesa ni naredil. Osredotoĉenost na
podrobnosti in ne na celoto se kaţe v odporu do sprememb in majhnih sprememb rutine ter v
socialni nespretnosti (Jurišić 2016). Zaradi primanjkljajev, ki jih imajo, lahko razvijejo tudi
vedenjske teţave. Do drugih lahko pristopajo z nasiljem, ker nimajo razvitih ustreznih
socialnih vešĉin.
Avtistiĉna motnja je vseţivljenjska, vendar je zgodnja diagnoza zelo pomembna, saj
otroka socialnih vešĉin lahko nauĉimo (Stone in DiGeronimo 2006). Otrok se jih mora
nauĉiti. V kolikor se jih ne, bo imel teţave v novih in neznanih situacijah (Wall 2011).

3

Strategije, ki delujejo

Ne obstaja ena metoda dela, ki bi ustrezala vsem otrokom z avtistiĉno motnjo. Zato je
treba pridobiti znanje, avtistiĉno motnjo je treba razumeti in teorijo prenesti v prakso. Veĉkrat
se obnese, da se uporabijo elementi razliĉnih programov ali strategij in se prilagodijo
specifiĉnemu otroku (Wall 2010).

3.1 Struktura in vizualna podpora
Otrok z avtistiĉno motnjo se laţje znajde v strukturiranem prostoru. Ĉe upoštevamo
otrokovo potrebo po stalnosti, ima otrok veĉji obĉutek varnosti. (Berloţnik idr., 2014).
Potrebuje strukturo, rutino in vizualno podporo, moteĉih dejavnikov pa naj bo ĉim manj.
Definirana podroĉja s sliĉico ali poimenovanjem zmanjšajo obĉutek anksioznosti (Wall 2010).
Z vizualnimi urniki oziroma podporo opozorimo na neko pravilo, rutino, nalogo ali socialni
odziv, izboljšamo naĉrtovanje dejavnosti in s tem samostojnost otroka (Jurišić 2016).
Naloge naj bodo porazdeljene na veĉ delov, otrok pa naj bo nagrajen za vsak ustrezno
izveden korak (Wall 2010). Ĉe ima otrok teţave pri posamezni dejavnosti, na primer pri
umivanju rok, lahko nad umivalnik prilepimo sliĉico, ki prikazuje korake pravilnega umivanja
rok. Otroci se najbolje znajdejo, ĉe so fotografije resniĉne.
Ĉe ima otrok teţave s primernim naĉinom izraţanja jeze, se lahko z njim ali uĉenci
pogovorimo o primernih naĉinih izraţanja jeze (npr. globoko dihanje, odhod v miren prostor,
uporaba besedne zveze »ni mi všeĉ« …). Nato vsak otrok nariše ali pobarva (odvisno od
njihovih zmoţnostih) enega do treh izhodov v sili, ki jih bo uporabil namesto nasilja. Slike
plastificiramo in prilepimo na uĉenĉevo mizo ali na vidno mesto v prostoru, kjer ima
najveĉkrat teţave z vedenjem. Ĉe ima otrok teţave izven razreda, na primer v jedilnici, si
dogovorjeno pravilo lahko nadene okrog vratu (npr. roke drţim ob sebi).
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3.2 Izkustveno učenje
Izkustveno uĉenje je pomemben dejavnik pri pridobivanju ţelenega znanja. Izkustveno
uĉenje je naĉin povezovanja teorije in prakse. Najbolje se uĉimo, ko nekaj naredimo sami in
tako doţivimo osebno izkušnjo (Garvas, 2010). Uĉitelj lahko pri pouku pove otrokom, katero
vedenje bodo vadili. Vnaprej pripravi razliĉne primere situacij, ki jih uĉenci ţrebajo. Uĉitelj je
v vlogi uĉenca, ki se neprimerno vede (vzame svinĉnik brez vprašanja, prehiti kolono ipd.),
uĉenci pa zaigrajo primerno vedenje (lahko gre za specifiĉno vedenje – npr. neupoštevanje, ali
pa ob vnaprejšnjem naboru primernih vedenj izberejo tisto, ki jim najbolj ustreza). Pri
usvajanju znanja lahko uporabimo tudi lutko, ki ji uĉenci povedo, katero strategijo bi
uporabili za reševanje teţave (npr. v jedilnici me moti hrup, zato ne morem jesti in kriĉim).
Tako s pomoĉjo lutke tehniko preigravajo oziroma vadijo.

3.3 Vodenje šolskega dnevnika
V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana do 5. razreda uporabljamo šolski dnevnik. To
pomeni, da ima vsak uĉenec šolski dnevnik, v katerega uĉitelj beleţi stopnje primernega
vedenja.
Uporablja naslednje znake: 😊 (»smeško«), :I (»raven«), ☹ (»ţalko«). Po navadi te znake
uporabljamo za niţje razrede, a ne izkljuĉno. Uporabljamo tudi naslednje znake: kljukico s
plusom (ali veĉ plusi), kljukica, ĉrta, kljukica s piko. Slednja metoda je mogoĉe celo
primernejša, ker ima veĉ ravni beleţenja.
Kljukica s plusom pomeni »zelo dobro« (popolnoma samostojno delo in upoštevanje
pravil), kljukica »dobro«, kljukica s piko »pazi« (potreboval si veliko spodbud in pomoĉi pri
delu in upoštevanju navodil). Ĉrta pomeni »nisi dobro sodeloval in upošteval pravil«.
V primeru izbire »smeškov« znak »smeško« pomeni »zelo dobro«, raven obraz »dobro«,
»ţalko« pa, da uĉenec ni upošteval navodil in ni dobro sodeloval.

Zgornja slika prikazuje primer beleţenja obnašanja s »smeški«. Sodelovanje pri pouku
(prva vrstica) in primernost vedenja (druga vrstica) lahko obravnavamo loĉeno. Uĉencu lahko
damo naslednji dan moţnost, da vedenje, ki je bilo pri doloĉeni dejavnosti neprimerno,
popravi. To pomeni, da mora naslednji dan (v tabeli prikazano pri dejavnost OPB - kosilo)
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dejavnost opraviti s primernim vedenjem oziroma dobiti 😊, da se prejšnji :I ali ☹ spremenita
v 😊. Spremenjen kvadratek oznaĉimo.
Za primerno vedenje lahko uĉenec dobi nagrado ob koncu tedna (npr. risanko) ali pa ob
koncu dneva (npr. ĉarobna škatla, v kateri je nabor razliĉnih igraĉ). Nagrade za primerno
vedenje so lahko zapisane pod rubriko »opombe«: uĉitelj lahko zapiše pohvalo, da štampiljko,
nekaj nariše, nalepi ipd. Šolski dnevnik daje povratno informacijo staršem ter uĉencu nudi
refleksijo.
Starši šolski dnevnik sproti pregledujejo in ga vsakodnevno podpisujejo (v zadnji rubriki
»podpis«).

4

Sklep

Struktura, vizualna podpora, preigravanje situacij in vodenje šolskega dnevnika so se v
ĉasu dela z otroki z avtistiĉno motnjo izkazali za zelo uporabne. Poudariti moram, da mora
uĉitelj otroke dobro poznati, biti prilagodljiv, dosleden, jasen in dajati dober zgled. Ĉe sam ne
upošteva naĉela »jaz komunikacije« in reagira impulzivno, ni verjetno, da bodo tehnike
delovale. Otroci lahko šolski dnevnik doţivljajo kot obliko nadzora, starši pa ga lahko
doţivljajo kot povratno informacijo o tem, ĉesa otroka še niso nauĉili, ali da se jim sporoĉa,
da je njihov otrok slab. V tem primeru je tesno sodelovanje s starši nujno potrebno, v
nekaterih primerih pa je šolski dnevnik treba ukiniti. A vendarle je lahko šolski dnevnik tako
uĉiteljem kot staršem v veliko pomoĉ pri zbiranju informacij o sproţilcih otrokovega
neprimernega vedenja in pri odpravljanju le-tega.

5
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Nasilje – pogled nazaj
Violence – looking back
Maja Ruĉigaj, dipl. prof., uĉiteljica angleškega jezika
Srednja šola Jesenice
maja.rucigaj@gmail.com

Povzetek
Ĉlanek obravnava pojave nasilja na konkretni srednji šoli. Z metodo ankete ugotavlja,
koliko dijakov ĉetrtih letnikov se v šoli poĉuti varno, kakšne izkušnje imajo z nasiljem in
kako se nanj odzivajo. Raziskani so najpogostejši vzroki nasilja. Navedena sta dva primera
dobre prakse ter smernice za uĉinkovitejše prepreĉevanje nasilja.
Kljuĉne besede: anketa, nasilje, prepreĉevanje, primer dobre prakse, vzroki
Abstract
The article deals with occurrence of violence at a specific secondary school. By collating
results of a survey it states how many pupils feel safe at school, their experience and their
reaction to violence. The most common causes of violence are researched. Two case studies
are included as well as guidelines for efficient prevention of violence.
Keywords: case study, causes, prevention survey, violence,
Lektorica: Urša Glušĉiĉ

1

Varno okolje za dijake

Kaj dijaki potrebujejo za uĉinkovito uĉenje in delo v šoli? Eden od pogojev, ki mora biti
zagotovljen, je varno okolje. Vsi zaposleni na šoli - pa tudi dijaki sami - smo soodgovorni za
zagotavljanje varnega okolja. Z anketo smo poiskali pomoĉ pri dijakih ĉetrtih letnikov. Kako
gledajo in kako reagirajo na nasilje? Kakšne izkušnje imajo? Zakaj prihaja do nasilja? Ĉlanek
predstavlja povzetek daljšega besedila in vsebuje le najpomembnejše rezultate ankete, na
podlagi katerih so bile zastavljene hipoteze potrjene ali ovrţene.

2

Ali se dijaki četrtih letnikov na šoli počutijo varno?

2.1 Hipoteze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veĉina dijakov ĉetrtih letnikov se na šoli poĉuti varno.
Velika veĉina dijakov ĉetrtih letnikov se na šoli poĉuti varneje kot v prvem letniku.
V vseh letih šolanja je bila najmanj petina dijakov priĉa fiziĉnemu nasilju.
Dijaki ĉetrtih letnikov rešujejo konflikte na nenasilen naĉin.
Velika veĉina nasilja se zgodi zaradi rasne nestrpnosti.
Veĉina nasilnih dijakov je bila ustrezno kaznovana.
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2.2 Metoda
Odgovori so bili pridobljeni z anketo v petih oddelkih ĉetrtih letnikov Srednje šole
Jesenice. Anketa je zajela je 38 deklet in 68 fantov, skupno torej 106 dijakov in dijakinj. Edini
demografski podatek, upoštevan v anketi, je bil spol anketiranca.

3

Rezultati ankete

3.1 V tabeli 1 so zbrani rezultati dela izbirnih vprašanj, podani v odstotkih
Tabela 1: Rezultati nekaterih izbirnih vprašanj v anketi
% dekleta

% fantje

% skupaj

da

ne

da

ne

da

ne

1.Ali se v šoli poĉutiš varno?

85

15

66

34

78

22

2.Ali se zdaj poĉutiš varneje kot v prvem letniku?

75

25

68

32

73

27

3.Ali v tvojem razredu še prihaja do nasilja med
sošolci?

21

79

29

71

24

76

4.Ali si bil/a med šolanjem kdaj priĉa fiziĉnemu
nasilju?

71

29

79

21

74

26

5.Ali se ti zdi, da so nasilni dijaki ustrezno
kaznovani?

9

91

13

83

90

10

4

Preverjanje hipotez

4.1 Večina dijakov četrtih letnikov se na šoli počuti varno
85 odstotkov deklet in 66 odstotkov fantov se na šoli poĉuti varno. Hipoteza drţi le za
dekleta.

4.2 Velika večina dijakov četrtih letnikov se na šoli počuti varneje kot v prvem
letniku.
Hipoteza ne drţi, saj se le 75 % deklet in 68 % fantov v ĉetrtem letniku poĉuti varneje kot
v prvem letniku.

4.3 V vseh letih šolanja je bila najmanj petina dijakov priča fizičnemu nasilju.
Hipoteza ne drţi. 74 % dijakov in dijakinj je bilo priĉa fiziĉnemu nasilju.
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4.4 Dijaki četrtih letnikov rešujejo nesoglasja na nenasilen način
Hipoteza ne drţi. Na izbirno vprašanje, kako sošolci in sošolke v razredu rešujejo
nesoglasja, je 34 dijakov izbralo zmerjanje, 15 pretep in 31 pogovor. 7 anketirancev je izbralo
moţnost “nesoglasij ne rešujejo“. Samo 31 anketirancev je navedlo, da sošolci rešujejo
nesoglasja s pogovorom.

4.5 Velika večina nasilja se zgodi zaradi rasne nestrpnosti
Hipoteza ne drţi. Glede na lokacijo šole smo priĉakovali veĉji deleţ etiĉnih nesoglasij.
Najpogostejši vzroki nasilja, ki so jih navedli dijaki kot priĉe in dijaki kot ţrtve, so bili:
nestrinjanje in konflikti (16), ljubosumje (15), nacionalna nestrpnost (9), ţaljenje (4) in
izzivanje (3).

4.6 Večina nasilnih dijakov je bila ustrezno kaznovana
Le manjši del dijakov meni, da so nasilni dijaki ustrezno kaznovani. 74 % fantov in 62 %
deklet misli, da kazni niso ustrezne.

5

Obstoječe metode in strategije za zmanjševanje nasilja na šoli

Na šoli imamo uveljavljeno prakso deţurnih uĉiteljev, ki deţurajo med odmoroma za
malico in med zadnjo šolsko uro. Z našo prisotnostjo v avli, na hodniku in pred vhodom v
šolo prispevamo k temu, da se nasilje dogaja v manjši meri in da se dijaki poĉutijo varno. Ĉe
do nasilja pride, smo blizu in lahko hitro reagiramo. Najveĉ primerov nasilja se je dogajalo
ravno na omenjenih krajih.
Politika šole je, da nasilja ne toleriramo. Dijaki, ki izkazujejo nasilno vedenje, imajo
razgovor pri svetovalni delavki. Zanje je organizirana delavnica o strategijah reševanja
konfliktov. Pogosto se izkaţe, da je nasilno vedenje posledica vzorca vedenja, ki ga dijaki
vidijo doma. Pri takih dijakih »motiv izvira iz druţinske vzgoje, za katero je znaĉilno
pomanjkanje ljubezni in spoštovanja otroka s strani staršev, pa tudi preostre kazni.« (Pušnik
1999)
Pri hujšem fiziĉnem nasilju je obvešĉena policija. Ta lahko odredi udeleţbo na teĉaju za
obvladovanje jeze. Kaj takega se zgodi le izjemoma, kandidatov za teĉaj je pa precej. Tudi
nacionalno nestrpni dijaki bodo potrebovali pogovor, saj postajamo multinacionalna druţba.

6

Drţavljanski pogum – primer dobre prakse

»Ali lahko premagamo lasten strah, da bi zmogli pomagati drugim? Strokovnjaki pravijo,
da se je drţavljanskega poguma mogoĉe nauĉiti. Drţavljanski pogum pomeni, da v teţkih
situacijah iz vsega srca in brez oklevanja storimo vse potrebno, da pomagamo ţrtvi, ne glede
na to, da pri tem lahko tudi sami utrpimo škodo«. (Erb 2004) Naši dijaki vedno znova
dokazujejo, da so to zmorejo.
Dijaki so bolj pozorni na dogajanje v okolici. Deţurni uĉitelji ne morejo biti na veĉ krajih
hkrati. Med odmori za malico se vedno nekaj dijakov zadrţuje v okolici šole. Tako so trije
dijaki strojne usmeritve opazovali sumljivega moškega, ki je v ĉasu pouka sedel v
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avtomobilu, parkiranem na ulici ob šolski stavbi. Sklepali so, da nima dobrih namenov, in
obvestili deţurna uĉitelja ter vodstvo. Podali so celo osebni opis. Policija je ustrezno ukrepala.

7

Kako naprej?

Anketa je pokazala le del dejanskega stanja na šoli. Takšno anketo bi bilo dobro izpeljati
v vseh letnikih. To bi bil obseţen projekt za skupino sodelavcev.
Dijake moramo spodbujati, da pazijo eden na drugega in si pomagajo, ĉe pride do nasilja.
Ko se nasilje zgodi, se le nekateri dijaki pogovarjajo o tem. Uĉitelji dijakov ne obvešĉamo,
kaj se dogaja in na kaj morajo biti pozorni. V prvi vrsti je naloga vodstva, da nam omogoĉi
kakovostna izobraţevanja in predavanja. Vsak od nas ima izkušnje z nasiljem kot razrednik,
kot opazovalec ali kot deţurni uĉitelj. Manjkajo nam uĉitelji, usposobljeni za mediatorje, ki bi
dijakom pomagali pri konfliktih.

8
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Nenasilna komunikacija, biser medsebojnih odnosov
Creating extraordinary relationships with nonviolent communication
Brigita Štumpf Soviĉ, profesorica slovenšĉine, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Povzetek
V svojem prispevku o prepreĉevanju nasilja med srednješolci izhajam kot slavistka
najprej iz interpretacije literarnih besedil, v katerih je motiv nasilja. Zanima me odziv dijakov
glede nasilja v današnjem ĉasu, kritiĉno razmišljanje o negativnih druţbenih vplivih ter
predlogi dijakov za preventivno delovanje proti nasilju. Kot uĉiteljica in razredniĉarka
zagovarjam niĉelno toleranco do nasilja in poudarjam nenasilno komunikacijo ter razmišljam
o dosedanjih pristopih, kako doseĉi pozitivno razredno klimo, kako uĉinkovito navajati dijake
na odgovorno vedenje ter sprejemanje posledic za neprimerno obnašanje.
Kljuĉne besede: kritiĉno razmišljanje, nenasilna komunikacija, sprejemanje odgovornosti,
niĉelna toleranca.
Abstract
The goal of my article is to present how to adress violence in schools through
interpretation of literary texts. I am interested in students reactions to violence, their critical
thinking about negative influences on society and their recommendations for violence
preventive activities. As a theacher and class theacher I advocate zero tolerance for violence
and support nonviolent communication. In my article I present approaches how to create a
positive classroom climate, to accustom students to develop responsible behaviour and accept
responsibility for the misbehaviour.
Key words: critical thinking, nonviolent communication, accept responsibility, zero
tolerance.
Lektorica: Brigita Štumpf Soviĉ

1

Komunikacija brez ogroţanja

Med srednješolci so skrhani medsebojni odnosi zaradi nestrpnega vedenja dijakov, ki je
iz konfliktov preraslo v psihiĉno nasilje nad vrstniki. O tej temi sem v strokovni literaturi
prebrala tudi, da v preventivnem ravnanju proti nasilju ni dovolj mladostnike samo pouĉevati,
informirati in jim svetovati, ampak usposabljati, da bodo vedeli, kaj je prav, kaj je narobe in
iskali dobre moţnosti; torej vzgoja za ţivljenje (Zalokar Divjak 2000).
K preventivi zagotovo sodi nenasilna komunikacija, ker je zelo pomembna za
prepreĉevanje nasilja in prav vsak se lahko nauĉi uporabljati nekaj pravil takšnega
sporazumevanja (Društvo za nenasilno komunikacijo 2019).
Iz svoje prakse navajam naĉine, kako dijakom uzavešĉam nenasilno komunikacijo.
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2

Nasilje kot literarna fikcija in realnost

V literaturi mrgoli tem o negativnih druţbenih vplivih in nasilju. Svetlana Makaroviĉ je v
pesmi Zeleni Jurij pripovedovala o nasilju nad posameznikom zaradi drugaĉnosti; le-ta se
povzroĉiteljem mašĉuje. Dijaki se strinjajo z dejstvom, da nasilje rodi še veĉje nasilje, kar ni
rešitev. Torej je treba ravnati preventivno, zato se pogovarjamo o spoštovanju, strpnosti,
drugaĉnosti, empatiji in niĉelni toleranci do nasilja. Te dejavnosti tudi uresniĉujemo pri
pouku. Ţal me vĉasih zaskrbi, ko pri posameznih dijakih zaslutim predsodke, nestrpnost in
ţaljive besede. Zato jih z dejstvi in moĉjo argumentov spodbujam, da se nauĉijo izraţati
lastno mnenje z utemeljitvami, vendar brez podţiganja sovraţnega govora. Vsako leto so bolj
vešĉi kritiĉnega razmišljanja, kar je seveda pohvalno.

3

Dobronamerna razredničarka in slavistka

Kot uĉiteljica in razredniĉarka si prizadevam konfliktne situacije prepreĉevati po t. i.
strategiji protipoţarne zašĉite in gašenje poţara, ĉe je treba problem reševati (Prgić 2009).
Dijaki prvega letnika anonimno napišejo, kakšen odnos naj vzpostavim z njimi, kako naj
delam kot razredniĉarka in slavistka. Prevladujejo vrednote, kot so: poštenost, prijaznost,
enakopravnost, primerna strogost, razumevanje, zagovarjanje, dobrosrĉnost, spodbujanje,
pomoĉ, praviĉnost in iskrenost. Precej elementov nenasilne komunikacije, kar priĉakujem tudi
od dijakov.
Natanĉno se dogovorimo za naĉine delovanja, da gradimo pozitivno razredno klimo ter
nemoten pouk; kakšno spremembo obnašanja ţelim, kaj priĉakujem od njih in kako
nameravam to realizirati; ne glede na to, da se posamezniki skušajo sprva izmikati
dogovorjenemu in išĉejo najrazliĉnejše neuporabne izgovore. S svojim odnosom do njih
dokazujem, da se poslušamo in slišimo, ne skaĉemo v besedo, se izogibamo zameram,
ignoranci, neupoštevanju mnenja drugih in se ne ogovarjamo. Seveda prihaja do nestrinjanja,
neodobravanja in konfliktov, a to rešujemo z dogovarjanjem. Hitro ugotovijo, da vztrajam in
sem dosledna z dobrimi nameni, zato tak naĉin sprejmejo. Ţelim, da se nauĉijo odgovornega
vedenja in sprejemanja posledic.
Dijak se uĉijo in utrjujejo nenasilno komunikacijo tudi z naslednjimi samostojnimi
dejavnostmi:
 igre vlog – opraviĉiti, zahvaliti, vabiti, obţalovati, pritoţiti, pogajati, prositi, prepriĉati
…
 pišejo kritiko videne gledališke ali filmske predstave,
 tvorijo pogajalni in prepriĉevalni pogovor,
 pri vsakem pisnem ocenjevanju je vsaj ena naloga, pri šolskem spisu pa aktualizacija,
pri kateri dijak komentira ali presoja, izraţa mnenje in se izpopolnjuje v utemeljevanju
ter argumentiranju.
Pisno sporoĉanje je uspešnejše, pri ustnem sporoĉanju pa potrebujejo ogromno zgledov,
da ne zaidejo, zlasti pri mnenju in vrednotenju, ker ocenjujemo vedenje, delo posameznika, ne
pa njegove osebnosti.
Na koncu vsakega letnika naredimo evalvacijo našega sodelovanja; priĉakujem
objektivnost. Nekaj primerov lanskega 4. letnika, smer kozmetiĉna tehnica.
 vselej smo se ji lahko zaupale glede šole, pa tudi osebno, poslušala nas je in smo
skupaj poiskale rešitve za vse,
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 o primernih zadevah smo se samostojno odloĉale, ker nam je razredniĉarka zaupala,
 kot uĉiteljica slovenšĉine pa demokratiĉna …
Letos so dijaki prebrali zgodbo Tri cedila (Škobalj 2010) in rešili podtemo Razmišljajmo
skupaj, nato pa še Ali veš? Sodelovalo je 40 dijakov prvega in drugega letnika.
Predstavljam odzive na Razmišljajmo skupaj.
17 dijakov je razmišljalo o ogovarjanju kot obliki nasilja, 23 pa ne.
Ko izvejo, da jih je prijatelj ogovarjal za hrbtom, prevladujejo naslednji obĉutki: ţalost,
jeza, razoĉaranje, uţaljenost, strtost, neprijetnost in nezaupljivost. 4 dijaki pa se za to ne
zmenijo.
Ĉe nekdo ogovarja prijatelje, znance v dijakovi prisotnosti, prevladujejo odgovori: osebo
branim, skušam spremeniti temo, ţelim preveriti povedano, sem tiho.
Veĉina dijakov treh cedil ne uporablja, pridruţijo se mnenju ostalih, torej lastnega
mnenja si še ne ustvarijo.
18 dijakov se strinja, da ljudje, ki zaupajo vase, ne ĉutijo potrebe po ogovarjanju; 7 jih
meni, da ogovarja vsak, 8 takšne ljudi ceni.
Verjamem, da so bili pri razmišljanju in izraţanju ĉustev iskreni. Zgodba pa jih je
navdihnila.

4

Ne tako, ampak drugače

Pogosto ugotovim, da dijaki prepreĉevanje nasilja sicer teoretiĉno poznajo, v svoji okolici
pa ga premalo udejanjajo, kar sklepam iz njihovih komentarjev. O moţnostih strokovne
pomoĉi jim ni dosti znano (le TOM telefon, varna hiša), zato pogledamo spletne strani
društev, ustanov, centrov, ki se ukvarjajo zlasti s preventivo. Vsako leto moram veĉ
pozornosti namenjati nenasilni komunikaciji, zato spremljam novosti na tem podroĉju.
Trudim se biti povezovalna ter spoštljiva in cenim dogovarjanje. Kot ocenjevalka šolskih
spisov doseţem veĉ motivacije s spodbudnim vrednotenjem; dijak napiše mnenje brez
primera iz ţivljenja. Pri ocenjevanju mu ne napišem, da manjka primer, ampak – naj mnenje
podkrepi s primerom iz ţivljenja. Tako dijak nima obĉutka, da neĉesa ne obvlada, treba pa je
to izboljšati.
V bodoĉe bom še veĉ ĉasa namenila nenasilnemu sporazumevanju, saj zgledi vleĉejo in
se tudi dijaki primerno odzivajo, ĉutijo se sprejete, lahko se zaupajo, saj potrebujejo
poslušalca.
Prejšnji teden so dijaki 2. letnika slovniĉno preoblikovali stavek – Nevošĉljiv si za moj
uspeh. Po prvotni spodbudi so misel oblikovali tako – Vesel bom, ĉe mi privošĉiš uspeh.
Vesela bom vsakega njihovega in svojega napredka pri nadgradnji nenasilne
komunikacije.

5
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Preprečevanje nasilja s pomočjo metode formativnega spremljanja lastnega
vedenja
Violence prevention based on behaviour formative self-assessment
Mojca Kordiš Piĉulin, univ. dipl. socialna pedagoginja
Osnovna šola F. S. Finţgarja Lesce

Povzetek v slovenskem jeziku
V šolah je vedno veĉji poudarek na obravnavi in prepreĉevanju nasilnega vedenja. Tudi v
strokovni literaturi zasledimo številne predloge, kako tako vedenje obravnavati. Nasilje je
najveĉkrat posledica konflikta, ki pa se mu v ţivljenju ne moremo vedno izogniti. Šola je
prostor, kjer zaradi številĉnosti udeleţenih in narave dela veĉkrat pride do nepredvidljivih in
napetih situacij. Te so poseben izziv otrokom s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami. V ĉlanku
je predstavljena metoda dela, namenjena pomoĉi otrokom pri nenasilnem reševanju
konfliktov.
Kljuĉne besede: formativno spremljanje, nasilje, vedenjske motnje
Povzetek v angleškem jeziku
Schools are currently increasing the emphasis on the recognition and prevention of
violent behaviour. Professional literature lists numerous suggestions on how to deal with such
behaviour. Violence is usually the result of a conflict; a situation largely unavoidable in real
life. School environment is full of unpredictable and tense situations, due to the sheer number
of participants and the type of activities involved. Such situations are especially difficult to
handle for children with emotional and behavioural issues. The article presents a method that
can be used to help children acquire skills that enable non-violent conflict resolution.
Key words: formative assessment, violence, behavioural issues
Ime in priimek lektorja: Barbara Bajţelj, prof. biologije in slovenšĉine s knjiţevnostjo

1

Podlaga za razvoj nove metode dela

Pri svojem delu se najveĉkrat sreĉujem z otroki, pri katerih se kaţejo teţave pri
vkljuĉevanju v skupino in pri prilagajanju pravilom. Z njimi delam individualno, v skupini,
hkrati pa tudi z drugimi ĉlani skupine (celim razredom). V razredu se posluţujem socialnih
iger, pri individualnem delu pa razliĉnih tehnik sprošĉanja, izraţanja ĉustev, socialnih zgodb,
iger vlog in podobno. Kot zelo uspešna metoda se je izkazala metoda formativnega
spremljanja lastnega vedenja, ki sem jo uvedla v lanskem šolskem letu. Uĉenec s pomoĉjo
omenjene metode sam naĉrtuje in spremlja svoje vedenje.
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2

Preprečevanje nasilnega vedenja z metodo formativnega spremljanja

2.1 Povzročitelji nasilja v šoli
Šola je ustanova, v kateri je otrok primoran k bivanju in delu v skupini. Za uspešno
funkcioniranje tako velike skupine, kot je razredna skupnost, je potrebno postaviti in
upoštevati mnogo pravil. Hkrati pa mora biti šola prostor za zadovoljevanje osnovnih
ĉlovekovih potreb.
Otroku mora biti vnaprej dana doloĉena mera pozornosti, komunikacijske zmoţnosti in
discipline ter (samo)discipline kot nujen pogoj. Brez tega šola ne more izpolnjevati svoje
izobraţevalne naloge (Mielke 1996).
Nekateri otroci se s takim naĉinom dela sreĉajo prviĉ. Otrok, ki mu ni bila privzgojena
potreba po upoštevanju pravil skupine, se bo teţko prilagajal drugim in bo svoje ravnanje
teţje usklajeval s skupino. To pa bo vodilo v razliĉne konflikte med otrokom in okoljem. V
takih primerih govorimo o vedenjskih teţavah ali pa motnjah (Opara 2009).
Razloge za nasilno vedenje torej lahko išĉemo v dosedanjih izkušnjah in/ali osebnostnih
znaĉilnostih in motnjah.
Povzroĉitelji nasilja imajo nekaj skupnih lastnosti:
 ne ĉutijo se sposobni spoprijeti z vsakodnevnimi dogodki, raje se ne bodo potrudili,
kot da bi dosegli neuspeh;
 sami so ţrtve ustrahovanja in/ali drugih vrst nasilja, najveĉkrat v druţini;
 prihajajo iz druţin, kjer cenijo avtoriteto, moĉ, materialni uspeh;
 ne ĉutijo obţalovanja, kadar prizadenejo vrstnika, pogosto menijo, da ni dovoljeno
kazati ĉustev;
 ne sprejemajo odgovornosti za svoja dejanja (Klemenĉiĉ, Karajić, Sitar 2016).
Predvsem prva in zadnja toĉka iz naštetega seznama sta me spodbudili k povezavi s
formativnim spremljanjem, saj le-to v ospredje postavlja aktivno udeleţbo in odgovornost
posameznika. Otroci, ki pa so deleţni podpore v razvoju samoodgovornosti, samodejno
razvijejo tudi visoko mero druţbene odgovornosti (Juul 2008).

2.2 Formativno spremljanje
Posameznik si ţeli spremeniti svoje vedenje, ĉe predvideva, da mu bo sprememba
koristila. Nasilni uĉenci pogosto mislijo, da z nasiljem teţave rešijo. Nasilje ali premoĉ jim v
tistem trenutku prinese olajšanje, dolgoroĉnih in najveĉkrat negativnih posledic pa ne vidijo.
Ob širšem vpogledu na posledice se veĉinoma sami odloĉijo spremeniti vedenje.
Dajanje nasvetov pomaga le, ĉe je uĉenec pripravljen nasvete sprejeti, torej v primeru, ko
verjame, da jih potrebuje. Pogovor v tej smeri je prvi korak k spreminjanju nasilnega vedenja
uĉenca.
V drugem koraku uĉenec naĉrtuje in evalvira svoje vedenje. Pri formativnem spremljanju
gre za proces stalnega spremljanja napredovanja pri uĉenju oziroma preverjanja doseganja
ciljev po zastavljenih kriterijih uspešnosti (Holcar Brunauer, Debenjak, Bone idr. 2017).
Metodo formativnega spremljanja uĉitelji veĉinoma uporabljajo v zvezi s formalnim uĉenjem,
jaz pa sem jo uvedla pri individualnem delu z uĉenci s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami.
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Te motnje se pogosto kaţejo z nasilnim vedenjem, torej gre za zmanjševanje nasilnega
vedenja posameznika.
Formativno spremljanje vkljuĉuje naslednje elemente:






nameni uĉenja in kriteriji uspešnosti (vodi v prevzemanje odgovornosti);
samovrednotenje, vrstniško vrednotenje;
vprašanja v podporo uĉenju (vzpodbujajo k razmišljanju);
povratna informacija (usmerja naprej);
dokazi (omogoĉajo dokazovanje znanja na razliĉne naĉine (Holcar Brunauer, Bizjak,
Cotiĉ Pajntar idr. 2016).

Za individualno delo z uĉencem, ki ţeli spremeniti svoje nasilno vedenje, sem upoštevala
zgoraj naštete korake. Ker je izjemno pomembna uĉenĉeva aktivna vloga, sem pripravila
inštrument, ki vkljuĉuje elemente formativnega spremljanja. Izredno pomembno se mi zdi
pisno naĉrtovanje in spremljanje, zato sem pripravila delovni list, ki ga uĉenec izpolnjuje.

Slika 1: Delovni list za formativno spremljanje lastnega vedenja
Z namenom uĉenja uĉitelji obiĉajno predstavijo uĉne cilje na naĉin, da jih uĉenci
razumejo. Ker gre v primeru mojega dela za spreminjanje doloĉenega vedenja, uĉencu
pomagam z nedokonĉanim stavkom »Izboljšujem …«. Otrok tako sam ubesedi in zapiše
podroĉje, ki ga ţeli izboljšati.
Kriterije uspešnosti opredeli z dokonĉanjem stavka »Uspešen bom, ko …«.
Sledi pogovor in svetovanje o tem, kako doseĉi zastavljene cilje. Uĉencu pomagam z
vprašanji v podporo uĉenju in pridobivanju socialnih vešĉin. V razmišljanje vkljuĉi dosedanje
izkušnje, podporne elemente v okolici in kompetence, s katerimi razpolaga. Po razgovoru in
razmišljanju, ki vĉasih traja veĉ dni, uĉenec dopolni stavek »To bom dosegel tako, da …«.
Uresniĉevanje zastavljenih ciljev uĉenec ves ĉas spremlja. Hkrati ga spremljam tudi jaz.
Opazujem ga med odmori in pri skupinskih dejavnostih, se pogovarjam z uĉitelji in z
uĉencem. Ustne povratne informacije dobiva dnevno, bolj poglobljene pa pri individualnih
urah.
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Pomemben del formativnega spremljanje je zbiranje in hranjenje informacij ter dokazov,
ki smo jih pridobili (Holcar Brunauer, Debenjak, Bone idr. 2017). Uĉenec pod rubriko
»Dokazi« sam pribliţno tedensko zapiše, kakšno je vedenje glede na namen in kriterije
uspešnosti. Veĉinoma uĉenci šele z zapisom dokazov vidijo, koliko so napredovali, so na
napredek ponosni in še bolj motivirani. Izboljša se njihova samozavest in samospoštovanje.
Pri otrocih, pri katerih je napadalnost nastala iz bojeĉnosti in negotovosti v odnosu do drugih,
je znaĉilno le malo spoštovanja do samega sebe (Mielke 1996). Z zbiranjem dokazov o
uspešnosti se samospoštovanje izboljša. Najboljša motivacija je uspeh in brez uspeha ni
duševnega zdravja (Opara 2009).

3

Doseţeni rezultati

V šolskem letu 2019/20 so se v treh mesecih ob uporabi predstavljene metode dela
pokazali vzpodbudni rezultati. Pri dveh uĉencih s ĉustveno in vedenjsko motnjo, ki sta
pogosto prihajala v spore in jih reševala z nasiljem, ni prišlo do nobene situacije, kjer bi bila
fiziĉno nasilna. Vedno redkeje sta tudi verbalno nasilna. Uĉenka, ki je bila nasilna do sebe, se
je nauĉila tehnik, ki ji pomagajo konstruktivno usmeriti notranjo napetost in agresijo. Nad
dokazi, ki jih uĉenci zapišejo, so nemalokrat preseneĉeni. Vidijo vsak svoj korak, vsak svoj
uspeh. Še posebej njim je vsak dan nov izziv in vsak dan brez konfliktov ali z ustrezno
rešenim konfliktom velik uspeh.
»Otrokom, ki so nam izziv« primanjkuje predvsem pripravljenost na sodelovanje,
samozavest, socialne kompetence in odgovornost (Jull, Jensen 2010). Metoda, ki sem jo v
ĉlanku predstavila, pozitivno vpliva na vsa našteta podroĉja in poslediĉno prispeva k
zmanjševanju nasilja. Zahteva redno spremljanje in doslednost, vzame nam veliko ĉasa,
vendar jo je v pedagoško delo vredno vpeljati.

4
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Z dihalnimi vajami do sproščenega odnosa
Breathing exercises to release relationship
Nataša Korošec, prof. šp. vzg., Gimnazija Ledina, Ljubljana

Povzetek
Skoraj vsakomur se je v ţivljenju ţe zgodilo, da se je nekdo znašel nad njim, da je bil
ţrtev. Vsi ljudje imamo pravico, da se poĉutimo varno in svobodno. Pri urah športne vzgoje
se ukvarjam z vadbo, pri kateri zmanjšujemo obĉutke, ki nam jih je povzroĉil stres, predvsem
jezo. Namen ĉlanka je predstaviti nekaj vaj, s katerimi se sprošĉamo. Izvajamo vaje, ki
vzpostavljajo in vzdrţujejo ravnovesje ter zdravje petih organov v našem telesu, in sicer v
srcu, pljuĉih, vranici, ledvicah in jetrih. Pri vajah poskusimo vzpostaviti notranji mir.
Kljuĉne besede: ţrtev, športna vzgoja, dijakinje, vaje petih organov telesa, notranji mir
Abstract
It has happened to almost everyone in their lives that someone found themselves over
him, that he was a victim. We all have the right to feel safe and free. In physical education
classes, I am engaged in exercise, in which we reduce the feelings caused by stress, especially
anger. The purpose of the article is to present some exercises that we are relaxing with. We
perform exercises that restore and maintain the balance and health of the 5 organs in our body,
namely the heart, lungs, spleen, kidneys and liver. In the exercises we try to establish inner
peace.
Key words:Victim, sports education, students, exercises 5 body organs, inner peace
Ĉlanek je lektorirala Katja Pahler Šteharnik, profesorica slovenšĉine

1

Nasilje v šolah

Pogosto se otroci zatekajo k nasilju zato, ker bi radi opozorili nase in pridobili potrebno
pozornost. Nasilje pomeni nemoĉ in nesposobnost za uĉinkovitejše reševanje problemov.
Nasilje v gimnazijah ni veĉ fiziĉno, ampak predvsem psihiĉno. Psihiĉno nasilje je kritiziranje
osebnosti ĉloveka, ţaljenje, zmerjanje, poniţevanje, jezni izbruhi, širjenje govoric. Posledice
tega so pomankanje energije, izguba zaupanja, obĉutek nemoĉi. Vse to je pa povzroĉa
pomanjkanje miru v sebi. Mladostniki preveĉ ĉasa namenijo virtualnemu svetu in sedenju za
raĉunalnikom ali zvezki. Mladostnikom ţelim predstaviti drugo plat, kako se moramo znati
sami umiriti in odmakniti od navideznega ţivljenja in sprejeti svet v katerem ţivimo.

1.1 Kaj so vaje po teoriji petih elementov oz. petih organov?
Naše ţivljenje je varno in zasije, ko je vseh pet elementov našega telesa v harmoniji –
srce, ledvice, jetra, pljuĉa, vranica. Nepravilna prehrana, premalo nege, dihanja, vadbe,
poĉivanja in uţivanja v svojem telesu ter nepovezanost s svojimi ĉustvi poruši ravnovesje v
telesu in odpre vrata številnim tegobam. Prav ĉustvene boleĉine, nepredihani spomini,
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neizţivete ţelje, jeza, krivda, obţalovanja in strahovi nas od vsega najbolj izĉrpavajo, slabijo
in oddaljijo od svojega bistva. Negativna ĉustva sama po sebi niso škodljiva, potrebno jih je le
zaĉutiti, v njih ostati, se z njimi sooĉiti in jih spoznati. Tako se sprostijo v zdravo energijo
(Atai, 2012). Vaje petih elementov uporabljam v šoli med urami športa in le-te zelo dobro
vplivajo na dijakinje in zato vsako leto namenim veĉ ĉasa tej obliki vadbe.

2

Vaje, s katerimi predihamo telo

2.1 Jetra – dih, ki raztaplja jezo
Dijaki so v leţeĉem poloţaju, hrbtenica mora biti poravnana. Dihanje oprazujemo in ga
razdelimo na tri dele. V mislih štejemo vdih 1, 2, 3 in izdih 1, 2, 3. Ko ujamemo naravni ritem
dihanja, zaĉnemo postopno podaljševati izdih. Tako nekaj krogov štejemo vdih 1, 2, 3 in izdih
1, 2, 3, 4. Izdih še podaljšujemo, torej vdih 1, 2, 3 in izdih 1, 2, 3, 4, 5. Podaljšujemo izdih,
dokler se popolnoma ne pomirimo.

2.2 Jetra – kričeče papirnate brisače
Dijaki so v stojeĉem poloţaju ter imajo eno nogo spredaj in drugo zadaj. Predstavljajo si,
da intenzivno trgajo papirnate brisaĉe. Najprej potegnejo z eno roko, nato še z drugo. To
veĉkrat ponovimo. Sodelujejo tudi noge in preostalo telo. Energijo potegnejo iz stopal. Nato
naredijo pesti in preboksajo namišljeno škatlo pred seboj. Spet ponavljajo glasno, kratko,
jezno besedo. Na koncu se umirijo, zaprejo oĉi in se sprostijo.

2.3 Srce – odpiranje srca
S partnerjem stojita tako, da se dotikata s hrbtom. Roki imata stegnjeni ob telesu in prsti
se prepletajo. Stopita korak naprej, dvigneta prepletene roke v odroĉenje, glavi se stikata.
Nekajkrat zadihata. Se obrneta eden proti drugemu in se objameta.

2.4 Srce – vaja za zdravljenje srca
Na tleh leţijo na levem boku. Iztegnejo levo roko vzdolţ telesa, dlan je usmerjena proti
levemu kolenu. Roka pri tem pritiska na prsa in predel srca. Levo nogo imajo iztegnejo, desno
pa rahlo upognjeno. Desna dlan je poloţena nad glavo. Oĉi imajo zaprte in poĉasi vdihujejo in
izdihujejo.

2.5 Vranica – dih preobrazbe
Dijaki stojijo poravnano, stopala so v širini bokov, vdihnejo. Z izdihom potisnejo brado
na prsi, pokrĉijo kolena in se spustijo niţe ter z dlanmi oprejo na kolena. Ko porabijo ves zrak
iz telesa, zadrţijo dih. Ko zaĉutijo, da potrebujejo vdih, dvignejo brado, se poravnajo in šele
potem vdihnejo. Vajo na zaĉetku izvedejo trikrat, kasneje poveĉujejo število ponovitev.
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2.6 Pljuča – jokava opera
Leţijo na hrbtu, stopala so na tleh, kolena pokrĉena, roke v odroĉenju. Nekaj minut
pojejo v opernem slogu jokavo in dramatiĉno, kot se le da. Pretiravajo. Ko se izpojejo, se
neţno obrnejo na bok in potegnejo kolena k prsim.

2.7 Pljuča - riba
Dlani dajo pod zadnjico, dvignejo se na komolcih, glavo zvrnejo na teme in uţivajo v
raztegu in odpiranju prsnega koša.

2.8 Ledvica – pripenjanje magnetov
Sedijo po turško, hrbet je poravnan, ramena so sprošĉena. S prsti potiskajo na ĉeljustni
del (vanj in navzdol). Prsti ostanejo na mestu. Nato prsti poĉasi zdrsijo po ĉeljustnem sklepu
navzdol.

2.9 Ledvica – poloţaj trupla
Leţijo na hrbtu, roke imajo ob telesu, noge pa so sprošĉene, iztegnjene in skupaj, dihajo s
trebuhom. Zaprejo oĉi in dihajo umirjeno. Mirovanje je odliĉno za uravnavanje vode. S
ĉasoma dobijo obĉutek varnosti. Ĉe dobijo obĉutek ogroţenosti, najbolj pomaga globoko,
uravnoteţeno dihanje.

3

Za konec

Vpliv uĉitelja na vadbo je odvisen od odnosa, ki ga vzpostavi z dijakom. Preko igre in
športa spoznamo razliĉne karakterje mladostnikov in tako lahko vplivamo na njihovo
obnašanje in poĉutje. Vsak otrok potrebuje pohvalo in potrditev, da je sprejet in uspešen. S
tem izboljšamo poĉutje dijaka in medsebojne odnose. Dijakinje so vadbo dobro sprejele, zato
vsako leto namenim veĉ ĉasa tej obliki vadbe.
Vaje, ki jih izvajam z dihanjem, sprošĉajo vse negativne emocije in s tem se dijaki pri
pouku umirijo. Profesor predstavlja vzor uĉencem in poskuša na tak naĉin razviti lastnosti, ki
so v druţbi zaţelene. Dijake navajamo na poslušanje in prepoznavanje samega sebe - tudi v
nepredvidljivih situacijah. S tem zmanjšamo nasilje med vrstniki. Ugotovila sem, da z
dihalnimi vajami pri mladostnikih, pripomoremo veliko k sprošĉanju negativnih emocij, stres
znajo reševati na drugaĉen naĉin, znajo mirno reagirat na razliĉne provokacije.

4
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Šolska mediacija
School mediation
Urša Praprotnik, profesorica defektologije
Osnovna šola Frana Saleškega Finţgarja Lesce, 4248 Lesce

Povzetek
Šola je vzgojno-izobraţevalna inštitucija, zato moramo uĉitelji svojo pozornosti posvetiti
tudi vzgojnim in ne samo izobraţevalnim vsebinam. Šola mora biti varen prostor, kjer se
uĉenci nemoteno izobraţujejo in razvijajo v samostojne in odgovorne posameznike. V šoli
prihaja do zelo pestrih medvrstniških odnosov, pogosto tudi do sporov, nesporazumov in
nasilja. Konfliktom se v ţivljenju ne moremo izogniti, je pa zato zelo pomembno, da se
pravilno odzovemo nanje. Ena izmed nenasilnih alternativ reševanja konfliktov je mediacija.
V prispevku bom predstavila šolsko mediacijo, ki ima zelo pomembno kurativno in
preventivno vlogo ter pozitivno vpliva na celotno šolsko klimo.
Kljuĉne besede: nasilje, medvrstniško nasilje, konflikt, mediacija, šolska mediacija
Abstract
School is an educational institution. However, education is not the only aspect teachers
need to address. In order to become independent and responsible individuals, students need to
acquire values, norms and social skills, as well as knowledge in a safe environment that
fosters to their needs. At school students encounter diverse peer to peer social relations,
including conflicts, misunderstandings, and violence. It is not possible to avoid conflict.
Therefore, it is very important to learn how to respond to such situations properly. Mediation
represents one of non-violent alternatives to conflict resolution. The article presents mediation
in the school environment, which has proven to be highly important both pre-emptively and
responsively, and has an overall positive effect on the school environment.

Keywords: violence, peer violence, conflict, mediation, school mediation
Lektorica: Barbara Bajţelj, profesorica biologije in slovenšĉine s knjiţevnostjo

1

Šolski prostor in nasilje

V šoli se sreĉujemo z razliĉnimi oblikami nasilja, najpogosteje z medvrstniškim nasiljem.
Vzroki za nasilje so razliĉni in zelo kompleksni. Eden izmed pogostih vzrokov je nerazrešen
konflikt. Konfliktom se ne moremo izogniti, so sestavni del ţivljenja, tudi šolskega prostora
oz. razreda. Šola mora biti varen prostor, kjer se uĉenci dobro poĉutijo ter nemoteno
izobraţujejo in razvijajo. Zato je pomembno, da se na nasilje odzovemo in ga prepreĉimo ter
da uĉence usposobimo za konstruktivno reševanje konfliktov.
Ena izmed nenasilnih alternativ reševanja konfliktov je šolska mediacija. Uĉenci se
nauĉijo sooĉiti s konflikti in ustrezno odreagirati. Ob tem spoznavajo sebe in svoje odzive,
postanejo odprti do drugih in drugaĉnih ter postavljajo temelje za vzpostavljanje pristnih
medosebnih odnosov.
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2

Učinkovito reševanje konfliktov

2.1 Medvrstniško nasilje
Šola je prostor, kjer prihaja do zelo pestrih medvrstniških odnosov. Ti odnosi so
veĉinoma socialno sprejemljivi, pogosto pa prihaja tudi do nasilja. Medvrstniško nasilje je
velikokrat neopaţeno ali spregledano, saj je po eni strani prikrito, po drugi strani pa ima vsak
uĉitelj svojo predstavo o tem, kaj je nasilje. Dobro je, da uĉitelji poenotimo svoj pogled na
nasilje. Le tako smo lahko usklajeni in doseţemo niĉelno toleranco do nasilja. Strinjam se z
naslednjo definicijo medvrstniškega nasilja.
»Medvrstniško nasilje v širšem pomenu je vsaka oblika škodljivega neposrednega ali
posrednega vrstniškega obravnavanja otrok, pri kateri otrok doţivlja ogroţenost in pri kateri
gre za nespoštovanje pravice do vsestranske varnosti v medosebnih odnosih.« (Marušiĉ,
Klemenĉiĉ, Zabukovec Kerin, Filipiĉ, Karajiĉ, Bartok 2016).

2.2 Konflikt
Konflikti in spori so sestavni del ţivljenja, saj si vsak izmed nas ustvari svoje mnenje,
ima svoj pogled na svet, vrednote, prepriĉanja (Prgić 2010). Do konflikta pride, ko je zaradi
nesoglasja, nezadovoljstva, tekmovalnosti in neenakosti ogroţeno nekaj, kar je posamezniku
pomembno (Metelko Lisec, Lisec 2009).
Konflikti lahko vkljuĉujejo dve ali veĉ oseb. Pogosto so kompleksni in veĉplastni ter
povezani s preteklimi dogodki in izkušnjami. Kot sinonim za konflikt velikokrat uporabljamo
besede, kot so pretep, prepir ali spor. To pa so le najbolj opazne pojavne oblike konflikta in so
pogosto le odraz neĉesa globljega. Konflikt je za udeleţence vedno stresen in ĉustveno
naporen, ni pa sam po sebi ne slab in ne dober. Lahko je celo temelj sprememb, saj se v
konfliktnih situacijah pogosto porajajo nove ideje in rešitve.
Lamovĉeva in Iršiĉeva navajata, da lahko konflikti prinašajo številne koristi, med drugim:
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pomagajo ozavestiti probleme, ki jih je potrebno rešiti;
poveĉujejo motivacijo za sooĉenje s problemi;
pripomorejo k ustreznejši odloĉitvi;
zniţujejo napetost v vsakdanjih odnosih;
pripomorejo k boljšemu spoznavanju sebe in drugih;
lahko obogatijo in poglobijo odnos;
spodbujajo osebnostno rast;
ĉe so konstruktivno razrešeni, poveĉujejo in utrjujejo sposobnosti razreševanja in
obvladovanja konfliktov, omogoĉajo kulturne odnose in sodelovanje ter pripomorejo k
veĉjemu medsebojnemu zaupanju (Prgić 2014).

Šolska mediacija

Mediacija je postopek, pri katerem se s pomoĉjo tretje osebe sprti strani usmerja k iskanju
skupne rešitve, ki omogoĉa, da sta po razrešenem konfliktu obe strani zadovoljni in
opolnomoĉeni (Prgić 2014). To velja tudi za šolsko mediacijo.
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Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci šole, ki so usposobljeni mediatorji.
Razrešujejo lahko razliĉne konflikte med uĉitelji, uĉitelji in uĉenci, med uĉenci ali uĉitelji in
starši. Najpogosteje se izvajajo mediacije med uĉenci.
Mediator mora biti nevtralen, empatiĉen, dober poslušalec in mora vzbujati zaupanje.
Skrbi za spoštljiv odnos med udeleţenci, obema stranema omogoĉa enakovreden poloţaj in
poskrbi, da proces ostane zaupen. Z aktivnim poslušanjem, opazovanjem udeleţencev,
postavljanjem vprašanj in povzemanjem vodi ter usmerja postopek in pomaga udeleţencem,
da sami razrešijo konflikt. Udeleţenci imajo moţnost, da v varnem okolju na miren in
konstruktiven naĉin razrešijo konflikt in tako prevzamejo odgovornost za svoja dejanja.
Šolska mediacija poteka v posebnem prostoru po toĉno doloĉenih fazah:
 zaĉetna faza (pozdrav, predstavitev mediacije in vloge udeleţencev, potek, pravila,
soglasje – podpis);
 raziskovanje (zgodba enega in drugega, opredelitev in definiranje problema, dejstva);
 razreševanje konflikta (pogajanje, cilji in interesi, iskanje rešitev);
 zakljuĉna faza (sporazum/dogovor – podpis, zakljuĉna izjava).
Šolska mediacija se lahko uporablja tudi neformalno z uporabo mediacijskih vešĉin v
vsakdanjih situacijah.

4

Dobra praksa

Mediacijo smo na naši šoli zaĉeli uvajati v šolskem letu 2010/2011. Pred tem je
strokovna sodelavka na Inštitutu za mediacijo Concordia opravila 150-urno izobraţevanje za
šolskega mediatorja. Nato je za uĉitelje izvedla 40-urni uvajalni seminar. Na seminar se nas je
prijavilo 15 uĉiteljev matiĉne in podruţniĉne šole in vsi smo ga uspešno opravili. Od teh nas
je 8 aktivnih šolskih mediatorjev. Izbrali smo manjši prostor, namenjen mediacijam, ga
ustrezno opremili (okrogla miza) in seznanili starše, uĉence in uĉitelje o mediaciji ter o tem,
kateri uĉitelji jih bomo izvajali. Kasneje je strokovna sodelavka usposobila tudi dve skupini
vrstniških mediatorjev.
V teh letih smo skupaj izvedli 121 mediacij, 114 šolskih in 7 vrstniških. Sama sem
izvedla 9 formalnih mediacij in zelo veliko neformalnih.
Usposabljanja za šolskega mediatorja sem se udeleţila, ker sem se pogosto znašla v
situaciji, ko nisem vedela, kako in koliko posegati v spor uĉencev. Delovala sem po trenutnem
nagibu, bolj ali manj instinktivno, potem pa sem bila v dilemi, ali sem delovala pravilno ali
ne. Ĉutila sem, da potrebujem neko orodje, vešĉino, ki mi bo v takih situacijah prišla prav. Z
izobraţevanjem za šolskega mediatorja sem pridobila te spretnosti. Sem suverena, vem, kaj
storiti in zato lahko hitro in ustrezno odreagiram, s tem pa uĉencem omogoĉim, da
konstruktivno razrešijo konflikt.
Na formalnih mediacijah se drţim vseh faz in korakov mediacijskega postopka. Zelo
skrbno izpeljem zaĉetno fazo. Uĉence lepo sprejmem, jim predstavim mediacijski postopek,
razloţim njihovo in mojo vlogo ter pravila vedenja. Po podpisu soglasja o prostovoljnosti in
ţelji po rezrešitvi problema pa je izpeljava postopka odvisna od situacije, v kateri sta se znašla
uĉenca. Mediacijo pogosteje uporabljam neformalno. Uĉence vedno pozorno poslušam, se
posluţujem razliĉnih tehnik postavljanja vprašanj in povzemam njihove izjave. Na ta naĉin
hitro sami uvidijo situacijo in svojo vlogo v njej. Do razrešitve problema je tako samo še
korak. Opazila sem, da je uĉencem najpomembnejše, da so slišani in da jih med pogovorom
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nihĉe ne obtoţuje ter ne presoja njihovih dejanj. To jih pomirja, zmanjša se napetost in
verjetnost nasilnega odziva.

5

Sklepne misli

Šola je prostor, kjer se lahko uĉenci ţe zelo zgodaj navajajo na konstruktivno sprejemanje
in reševanje konfliktov. Ena izmed metod, ki spodbuja mirno in sodelovalno reševanje
konfliktov, je šolska mediacija. Šolska mediacija nima samo kurativne funkcije, ima zelo
pomembno preventivno vlogo in prinaša številne koristi za celotno šolsko skupnost. S
podpiranjem pravil vedenja in ustreznega reševanja konfliktov ne samo zmanjšuje nasilno
reševanje sporov, temveĉ jih tudi prepreĉuje in s tem prispeva k veĉji kvaliteti odnosov. S tem
pa se izboljšuje celotna šolska klima, poveĉuje se obĉutek pripadnosti, prijateljstva in
obvladovanja šolske situacije. Uĉenci se lahko nemoteno izobraţujejo in razvijajo v
samostojne, samozavestne ter odgovorne posameznike.

6
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Sobivanje – mehka integracija učencev Romov
Coexistance – Soft Integration of Romani Pupils
Nataša Bregar, profesorica razrednega pouka
Osnovna šola Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej

Povzetek
Našo šolo obiskujejo tudi uĉenci Romi. Le-ti imajo svojo kulturo, svoje vrednote in svoj
jezik, ĉeprav ţivijo v istem okolju z nami. Ker so njihova kultura, vrednote in jezik drugaĉni,
so tudi njihovi vzorci vedenja drugaĉni. Pri mlajših uĉencih se lahko z uĉenjem reševanja
konfliktov te vzorce nekoliko spremeni, seveda ob podpori druţine.
Kljuĉne besede: konflikt, reševanje, pogovor, Romi
Abstract
Our school is attended also by Romani pupils. These students have their own culture,
values and language, even though they are living with us in the same environment. Because
their culture, values and language are different, their patterns of behaviour differ from nonRomani pupils as well. With younger students, patterns of behaviour can be changed to some
extent by learning to solve conflicts, with the support of their family.
Keywords: conflict, solving, conversation, Romani people
Lektorirala: Veronika Pucelj

1

Romi med nami

Na šoli, na kateri pouĉujem 1. razred, so v oddelke vkljuĉeni tudi uĉenci Romi. Romi
ţivijo v romskih skupnostih, za katere sta znaĉilna lasten jezik in kultura. Imajo svoje
vrednote. Njihov jezik, kultura in vrednote se od naših razlikujejo. Šola je prostor, kjer se
sreĉajo razliĉne kulture, vrednote, navade in vedenjski vzorci, zato tudi prihaja do konfliktov.
Teţave oziroma konflikte poskušamo reševati individualno, tudi z upoštevanjem dobrih praks
sodelavcev. Nobena rešitev ni dolgoroĉna. Iskati moramo individualne poti reševanja
konfliktov, saj smo si med seboj razliĉni. Zadnja leta prihajamo v stik z druţinami, ki
ohranjajo svoje romske vrednote in kulturo, vendar so odprti za sprejemanje slovenske kulture
in vrednot.

2

Sobivanje z romi – mehka integracija učencev romov

»Mnogo kje še izpod šotora ali barake, kjer ni elektrike in ne vodovoda, kjer se govori
drugaĉen jezik in veljajo drugaĉne vrednote, prihaja romski otrok v velike sodobne šole, polne
tujih, urejenih otrok. S seboj prinese znaĉilen vonj svojega sveta, svojo temno koţo in s tem
oĉitno poreklo – Cigan. Ravno to romskega otroka dela drugaĉnega od neromskih vrstnikov,
ki te drugaĉnosti ne morejo prezreti. Romi se od svojih slovensko govoreĉih vrstnikov
razlikujejo ţe po govoreĉem maternem jeziku in tudi po dotedanjih ţivljenjskih izkušnjah,
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splošni razgledanosti, po higienskih navadah in seveda po oblikovanem vrednostnem sistemu.
Vse našteto jih dela drugaĉne in v njih vzbuja obĉutke manjvrednosti, to pa pripomore k
oblikovanju destruktivnega in agresivnega vedenjskega vzorca, s katerim se zavarujejo pred
predsodki, katerih so deleţni.« (Avsec, 1999, v Banfi, 2013: 13)
Romskim otrokom je ob vstopu v prvi razred zelo teţko. Veĉinoma gredo prviĉ od doma,
saj le zelo redki obiskujejo vrtec. Nekateri ga mogoĉe obiskujejo 1 mesec, veĉina ga pa ne
obiskuje. Zato so prvi tedni za romske uĉence zelo teţki, neprijetni, saj se prviĉ sreĉajo s šolo
kot institucijo kot tudi s skupino slovenskih otrok. Ne razumejo jezika, nimajo prijateljev,
oklepajo se staršev zjutraj, ko jih le-ti pustijo v šoli. Veliko jokajo, hoĉejo oditi domov. Zato
je takrat uĉiteljeva naloga ta, da jim pomaga v procesu socializacije (preko socialnih iger,
bansov, dela v dvojicah). (Meţiĉ, 2016)
Lansko šolsko leto sem pouĉevala 5 uĉencev Romov v prvem razredu. Od tega so trije
uĉenci ponavljali prvi razred. Uĉenca, ki sta prviĉ prišla v šolo, sta prvi mesec doţivljala vse
zgoraj navedeno. Ko je ta prvi šok minil, so se zaĉele pojavljati druge teţave. Do sošolcev sta
bila najprej odkrito, nato pa prikrito nasilna, ţelela sta si njihove pozornosti in jo skušala
pridobiti na neprimeren naĉin: s šĉipanjem, udarjanjem, pljuvanjem, porivanjem, odrivanjem,
spotikanjem, vleĉenjem, govorjenjem grdih besed, laganjem. Bila sta zelo glasna. Romskima
uĉencema so tako obnašanje doma dovoljevali, v šoli ga pa nismo sprejemali, vsi smo se mu
ţeleli izogniti. Na zaĉetku so sošolci odreagirali mirno. Bilo pa je v razredu nekaj »ţivahnih«
deĉkov, ki so jima kmalu zaĉeli vraĉati na enak naĉin. Poleg tega se uĉenci niso hoteli drţati z
njima za roko, niso veĉ hoteli z njima deliti stvari, ĉeprav sta si onadva ţelela druţbe drugih
in ne le medsebojne. Zato je do konfliktov prihajalo ob vsaki menjavi dejavnosti – tudi zaradi
nerazumevanja drug drugega.
Da bi se temu izognila, sem se odloĉila, da poskusim teţave z romskima uĉencema
dosledno reševati s sodelovanjem, pogovori, dogovori, z iskanjem ustrezne rešitve za vse
udeleţence konflikta in ne z moraliziranjem ali kaznovanjem.
Najprej sem jim prebrala zgodbico Marjana Manĉka Piščanček Pik. Ob njej smo se
pogovarjali o ĉustvih, ki jih ljudje lahko doţivljamo (kdaj jih doţivljamo, kako jih izraţamo).
Veliko ĉasa smo namenili temu, da so se uĉenci nauĉili ubesediti svoje obĉutke. Po
dejavnostih smo se vedno pogovarjali o obĉutjih. Pred zaĉetkom pogovora smo vedno
poudarili, da lahko vsak izrazi svoja prava obĉutja, ostali ga poslušamo. Za izvedbo te
dejavnosti smo vedno naredili krog. Na zaĉetku so otroci potrebovali veliko spodbude,
usmerjanja in pomoĉi z vprašanji.
Nato sem jim prebrala zgodbico Janija Prgića Uporabi besede in ne pesti. Ob njej smo se
pogovarjali, kako rešujemo teţave oziroma konflikte. Dogovorili smo se, da bomo poskušali
nesoglasja reševati z besedami in s pogovorom, ne s pretepanjem in škodovanjem drugemu. V
uĉilnici smo z omaricami pregradili prostor, da smo dobili malo zasebnosti. V kotiĉek smo, na
predlog uĉencev, postavili pruĉke, in sicer tako, da so bili uĉenci obrnjeni drug proti drugemu.
V kotiĉku so reševali svoje teţave s pogovorom. Pred dejavnostjo smo se dogovorili za
pravila. Pravila smo narisali v obliki piktogramov in jih obesili v kotiĉek.
1.
2.
3.
4.
5.

V kotiĉku vedno govorimo resnico.
Poslušamo se, govori lahko samo eden.
Predstavimo svojo zgodbo, povemo, zakaj smo tako ravnali.
Izrazimo svoja obĉutja.
Vsak udeleţenec pove svojo rešitev.

Med letom smo zgodbico Uporabi besede in ne pesti še veĉkrat prebrali. Vedno znova
nas je spomnila na ustrezno ravnanje.
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Na zaĉetku sem bila z njimi v kotiĉku in usmerjala pogovor. Proti koncu šolskega leta pa
sem v pogovorih vse manj sodelovala. Uĉenci so se nauĉili, da morajo ob teţavah v kotiĉek in
jih poskušati rešiti s sošolcem. Nisem bila veĉ le jaz tista, ki je reševala spore in iskala rešitve,
temveĉ so to poĉeli uĉenci sami. To so poĉeli tako dolgo, dokler nista bili obe strani
zadovoljni. Jaz sem bila še vedno ob strani, saj so to ţeleli uĉenci.
Pred zaĉetkom uĉenja postopka reševanja problemov, sem o tem seznanila starše, še
posebej starše romskih otrok, ter jih prosila za sodelovanje in podporo. To sem lahko storila,
ker so bili romski uĉenci iz druţin, ki so bile ţe bolj socializirane. Romski uĉenci so se res
poĉasi odprli. Imeli so veliko teţav z izraţanjem, saj so slabo govorili in razumeli slovensko,
imeli so skromen besedni zaklad. Na zaĉetku so bili v svojem izraţanju skromni, veĉinoma so
le skomigali z rameni, še posebno novinca. Proti koncu leta pa so tudi oni laţje in veĉ
komunicirali s sošolci. Tudi zato je bilo manj konfliktov.

3

Sklep

Moram priznati, da je bil proces uĉenja reševanja sporov s pogovorom naporen in
dolgotrajen. Od mene je zahteval veliko potrpeţljivosti, strpnosti in umirjenosti, da se nisem
vmešavala in da sem dosledno vztrajala, da uĉenci rešujejo spore na omenjeni naĉin. Ker sem
se trudila, da sem bila umirjena, so bili veliko bolj umirjeni tudi uĉenci. Neromski uĉenci so
romske sošolce bolje sprejeli, niso se jim veĉ izmikali. Romski uĉenci pa so na drugi strani
poskrbeli, da so se manj prerivali, manj šĉipali, odrivali, bili so manj glasni. Tukaj je imela
veliko vlogo tudi podpora druţin, ker so z mano sodelovale. Uĉenci so se veliko nauĉili drug
o drugem, bolj so se spoznali, veĉ so se pogovarjali o tem, kaj jim ustreza in kaj ne, upali so si
izraziti svoje mnenje, prihajalo je do manj napetosti in trenj. Seveda jih nismo ĉisto odpravili.
Smo pa naredili korak v pozitivno smer, saj je bilo nasilja, ki sem ga omenjala na zaĉetku,
veliko manj.

4
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Primeri dobrih praks pri zmanjševanju nasilja v vzgojno-izobraţevalnih
ustanovah
Examples of good practices in reducing violence in educational institutions
Ana Luršak, prof. raz. pouka
Osnovna šola Vuzenica

Povzetek
V zadnjih letih so tudi v šolah zaĉeli zaznavati vse veĉ primerov nasilja. V ĉlanku smo v
odspredje postavili šolo kot vzgojno-izobraţevalno ustanovo, kjer bi se uĉenci morali poĉutiti
varno in dobro sprejeti, pa vendar so nekateri otroci vsakodnevno izpostavljeni nasilju, bodisi
fiziĉnemu, psihiĉnemu ali verbalnemu. Na podlagi raziskave (Mugnaioni Lešnik idr., 2009) je
bilo ugotovljeno, da ni mogoĉe razviti enotnih modelov, da bi šole lahko obvladale problem
nasilja, vendar lahko s primernimi ukrepi zmanjšamo število nasilnih ravnanj. Izpostavili smo
vlogo uĉitelja, njegovo vlogo v vzgojno-izobraţevalnem procesu in navedli nekaj primerov
dobre prakse v boju proti nasilju in zmanjševanju le-tega.
Kljuĉne besede: nasilje, zmanjševanje nasilja, dobra praksa v vzgojno-izobraţevalnih
ustanovah.
Abstract
In the past few years there have been more and more cases of violence noticed in schools.
In the article we put in the foreground school as an educational institution, where students
should feel safe and accepted. Nevertheless, some children are daily exposed to violence,
either physical or verbal. According to the researches (Mugnaioni Lešnik et. al., 2009) it is not
possible to develop unified models to control the problem of violence, but with appropriate
measurements the number of violent acts can be decreased. The focus was on the teacher‟s
part, the teacher‟s role in the educational process and there were some examples of good
practices of fighting against violence and decreasing it mentioned.
Key words: violence, decreasing violence, good practices in educational institutions.
Lektorirala Ines Gerold, prof. slov.

1

Nedopustnost nasilja

O dobrih medĉloveških odnosih govorimo le, kadar gre za vzajemno spoštovanje
ĉlovekovih pravic in osebne meje posameznika, pravijo v Društvu za nenasilno komunikacijo.
Kljuĉni pomen dobrih medĉloveških odnosov je, da se naše pravice in meje konĉajo tam, kjer
se zaĉnejo pravice in meje drugega.
Tudi v splošnih naĉelih vzgoje in izobraţevanja je zapisano, da so ĉlovekove pravice
vselej hkrati tudi dolţnosti, saj pravice drugih nalagajo spoštovanje in uresniĉevanje pravic v
obliki do drugih (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 2011).
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Nasilje je kršenje ĉlovekovih pravic in ĉlovekovih osebnih mej. Slovar slovenskega
knjiţnega jezika (SSKJ) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do koga, znaĉilen po uporabi
sile, pritiska.« V slovenšĉini je torej beseda nasilje nedvoumno povezana s silo oziroma
moĉjo (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009).
Nasilje je resen problem in eden od kljuĉnih fenomenov zgodovinskega razvoja, ki ga
zaznavamo na vseh podroĉjih ţivljenja posameznikov in celotne druţbe. V zadnjih desetletjih
smo bili priĉa temeljni spremembi v obĉutenju sebe v odnosu do drugih, in to v smeri
pridobitve enakopravnega poloţaja ter samozavedanja posameznika v najširšem mogoĉem
smislu, tudi v odnosu do nasilja. Uporaba vsakršnega nasilja je v medosebnih interakcijah
postala sporna in kazniva, tako v druţini kot v šoli (Mugnaioni Lešnik idr., 2009).
Z uvedbo Konvencije o otrokovih pravicah (1989) se je druţba zaĉela zavedati problema
nasilja nad otroki in opozarjati na njegovo nedopustnost.

2

Nasilje v šoli

V zadnjih letih so tudi v šolah zaĉeli zaznavati vse veĉ primerov nasilja. Agresivna
medijska predstavitev posameznih nasilnih dogodkov je v javnosti okrepila stališĉe, da se šole
na ta pojav ne odzivajo dovolj zavzeto in senzibilno. Tako je nasilje v šolah postalo
prepoznavna medijska, strokovna, druţbena in raziskovalna tema (Mugnaioni Lešnik idr.,
2009).
Zakon o osnovni šoli (ZOsn) od leta 2008 šolam nalaga, da imajo svoj »vzgojni naĉrt
šole« (ZOsn, 2006, ĉl. 60). V 60.d ĉlenu ZOsn so vzgojne dejavnosti razdeljene na tri
podroĉja, in sicer na proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje ter druge
dejavnosti, kot so pohvale, priznanja in nagrade.
Štraser (2012) opredeli proaktivne in preventivne dejavnosti kot tiste, ki izhajajo iz
poslanstva, vizije, vrednot ter ciljev osnovne šole, obenem pa izhajajo tudi iz potreb uĉencev
in okolja. Med priporoĉenimi vzgojnimi dejavnostmi šole sta tudi šolska mediacija in
restitucija. Vzgojni naĉrt torej vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja
šole s starši ter njihovo vkljuĉevanje v uresniĉevanje vzgojnega naĉrta.
Mugnaioni Lešnik idr. (2009) nasilje v šoli operdeljujejo kot nasilje, ki se dogaja v
prostoru šole kot ustanove, ki jo doloĉata preplet odnosov, poloţajev, moĉi, vlog, notranje in
zunanje odgovornosti ter zakonodaja. V nadaljevanju ugotavljajo, da ni mogoĉe razviti
enotnih modelov, po katerih bi slovenske šole uĉinkovito obvladale problem nasilja in da
uĉinkovitega ukrepa za prepreĉevanje nasilnega vedenja med mladimi ni, se pa da s
primernimi ukrepi zmanjšati število nasilnih ravnanj, nasilnih posameznikov in ublaţiti
posledice nasilnega ravnanja pri ţrtvah. Metode za prepreĉevanje nasilja zato ostajajo tudi v
prihodnje razliĉne, odvisne od strokovnih izhodišĉ, specifiĉnih okolišĉin šol, njihovih
izkušenj, praks in znanj, potreb subjektov, sodelovanja z lokalnimi okolji ipd.

3

Preprečevanje nasilja = naloga šole

Naloga šol in njihovih vodstev je, da v sodelovanju s strokovnimi delavci, uĉenci in starši
razvijejo modele, ki jim bodo pomagali zmanjšati nasilna ravnanja.
Izhajajoĉ iz svoje pedagoške prakse pridemo do spoznanja, da moramo v ospredje
postaviti učitelje, ki morajo prepoznati znake nasilja in pravoĉasno ukrepati. Nujno je, da so
druţbena sporoĉila o niĉelni toleranci in nedopustnosti nasilja jasna in prisotna povsod.
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Uĉitelj predstavlja pozitiven zgled, ima pomemben vpliv na uĉenje in osebni razvoj uĉencev,
zato mora imeti vrline, kot so prijaznost, ljubezen, socialna inteligentnost in poštenost. Zaradi
obsega in kompleksnosti pedagoškega poklica v 21. stoletju ne moremo priĉakovati, da bo
vsak posameznik razvil vsa potrebna znanja in spretnosti. Ravno zato se v ospredje postavlja
skupinsko delo, izobraţevanja, povezovanje z razliĉnimi zunanjimi strokovnjaki. Pri
prepreĉevanju nasilja šole izbirajo razliĉne poti, pri tem pa se opirajo na Vzgojni naĉrt ter
Pravila šolskega reda.

4

Primeri dobrih praks

Uĉitelji imajo zelo pomembno preventivno vlogo, hkrati pa tudi moţnost in dolţnost, da
v pouk in druge oblike pedagoškega dela vnašajo vsebine in aktivnosti, ki prepreĉujejo
nasilje. Na naši šoli se trudimo, da bi vsako leto vpeljali nove preventivne dejavnosti.
a) Na temo prepreĉevanja nasilja redno organiziramo izobraţevanja za uĉence in njihove
starše, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki na prvem skupnem roditeljskem sestanku.
b) Na temo nasilja smo tako gostili ţe specialnega pedagoga Marka Juhanta, socialno in
kulturno antropologinjo Vesno Vuk Godina.
c) Uĉitelji se sami usposabljamo na tem podroĉju (izobraţevanje za uĉitelje in vzgojitelje
svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše idr.) in gradimo dobre
medsebojne odnose.
d) Poveĉujemo nadzor na šoli – pred in po pouku, med odmori, obĉasno tudi skupaj z
uĉenci.
e) Sodelujemo s strokovnjaki na razliĉnih podroĉjih.
f) Aktivno sodelujemo s policistom, ki na urah oddelĉne skupnosti izvaja delavnice o
medvrstniškem nasilju.
g) K veĉji ozavešĉenosti pripomorejo tudi krajevna društva ter veĉgeneracijski center, s
katerimi sodelujemo na humanitarnih akcijah in razrednih urah.
h) S tem omenjeni akterji pozitivno vplivajo na ozavešĉenost uĉencev.
i) Na šoli vsi strmimo k doslednemu upoštevanju razrednih in šolskih pravil, ki jih
oblikujemo skupaj z uĉenci.
j) Na urah oddelĉne skupnosti uĉenci izdelajo razredne plakate in podpišejo zaobljubo o
nenasilju.
k) Uĉimo nenasilne komunikacije, ki temelji na upoštevanju in spoštovanju vseh in
urimo konstruktivno, ciljno reševanje konfliktov (razrednik v sodelovanju s
svetovalnimi delavci).
l) V uĉnem procesu ob vsaki priloţnosti, ko se uĉna snov dotakne teme nasilja,
spodbujamo nenasilje.
m) Pri predmetu druţba je v 4. razredu tema nasilje, vrste nasilja, konflikti, reševanje
konfliktov, drugaĉnost in sprejemanje drugaĉnih. Igre vlog niso le zabavne, skozi igro
uĉenci razvijajo soĉutje in se nauĉijo reševati konflikte na miren naĉin, nauĉijo se tudi
strpnosti, potrpeţljivosti.
n) Skozi projekt Zdrava šola organiziramo delavnice sprošĉanja in obvladovanja ĉustev.
o) Vsako leto v okviru športnih dni in ob Tednu otroka organiziramo delavnice na katerih
se uĉenci seznanijo z vzroki, ki povzroĉajo stres in spozanjo uĉinke stresa. Nauĉijo se
tehnik sprošĉanja in spoznajo uĉinkovite naĉine obvladovanja stresnih situaciji doma
in v šoli.
p) V okviru projekta Korak k sonĉku osvešĉamo o drugaĉnosti.
q) Uĉencem pomagamo sprejemati in razumeti vsako drugaĉnost ter ozavešĉamo pomen
strpnosti.
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r) Skozi projekt Stop nasilju izvajamo preventivne delavnice v boju proti nasilju in
izdelujemo razstave likovnih ali literanih del v avli šole.

5

S skupnim ciljem do uspeha

Modeli, strategije in programi za prepreĉevanje nasilja v šoli bodo lahko uspešni le, ĉe
bodo sistemski. Takojšnja, uĉinkovita ter praviĉna obravnava na šoli je najboljša oblika
preventive proti nasilju. Dati moramo velik poudarek doslednosti ter ozavešĉanju vseh
zaposlenih, uĉencev in njihovih staršev o resnosti problema nasilja. Le skupen prevzem
odgovornosti, aktivno sodelovanje in naĉrtna usmerjenost proti nasilju pa bodo vzgojili strpne
uĉence.

6
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Slikanica kot orodje bibliosvetovanja pri preventivi pred nasiljem nad
učenci priseljenci
Das Bilderbuch als Instrument der Biblioberatung zur Prävention von
Gewalt gegen Schüler mit Migrationshintergrund
mag. Barbara Škrbić, univ. dipl. soc. ped.
OŠ borcev za severno mejo

Povzetek
Nasilje definirata zloraba moĉi ter kršenje ĉlovekovih pravic in osebnih mej. Šola kot
preslikava širšega druţbenega dogajanja in vzdušja ni imuna na ohranjanje druţbenih
neenakosti, ki so osnova porajanja nasilja. Novi izzivi preventivnega delovanja šole so
namenjeni predvsem prepreĉevanju medvrstniškega nasilja nad uĉenci priseljenci. Ĉlanek kot
primer takšne dobre prakse predlaga bibliosvetovanje ob slikanici, ki je ţe zdavnaj presegla
predbralno publiko in zaĉetne bralce, saj so mnoge moderne slikanice namenjene tudi
starejšim otrokom, mladostnikom in odraslim. Bibliosvetovanje je kot eden izmed
preventivnih prosocialnih pristopov razvijanja empatije pri otrocih odliĉna metoda
prepreĉevanja medvrstniškega nasilja nad uĉenci priseljenci.
Kljuĉne besede: bibliosvetovanje, uĉenci priseljenci, medvrstniško nasilje, preventiva
Zusammenfassung
Gewalt definieren Machtmissbrauch und Verletzung von Menschenrechten und
persönlichen Grenzen. Die Schule ist als Abbildung des breiteren sozialen Kontexts und der
Atmosphäre nicht immun gegen die Aufrechterhaltung der sozialen Ungleichheiten, die die
Grundlage der Gewalt darstellen. Die neuen Herausforderungen der schulpräventiven
Maßnahmen zielen in erster Linie auf Gewalt unter Gleichaltrigen gegen Schüler mit
Migrationshintergrund. Als Beispiel für eine solche gute Praxis wird in dem Artikel die
Biblioberatung mit dem Bilderbuch vorgeschlagen, das seit langem über das Publikum von
Nichtlesern und Anfangslesern herausgewachsen ist, da viele moderne Bilderbücher auch für
ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene gedacht sind. Als einer der vorbeugenden
prosozialen Ansätze zur Entwicklung von Empathie bei Kindern ist die Biblioberatung eine
hervorragende Methode zur Verhinderung von Gewalt unter Gleichaltrigen gegen Schüler mit
Migrationshintergrund.
Lektorica: Klara Napast, prof.

1

Namesto uvoda – nove zahteve preventivnega delovanja šole

Stoletna sovraštva med narodi, strah pred drugaĉnostjo in nestrpnost do pripadnikov
drugih narodnosti v modernem svetu trĉijo na masovne globalne migracije, kar se odraţa tudi
v šolskem vsakdanu. Narodnostna nestrpnost je pomemben dejavnik medvrstniškega nasilja v
šoli. To spoznanje postavlja šolsko preventivo pred nove izzive.
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Razpotnikova in Dekleva (2015) v povezavi z uĉenci priseljenci opisujeta dva vidika
medvrstniškega nasilja, in sicer nasilje domaĉih prebivalcev ter nasilje priseljencev, kjer gre
za posledico obĉutka nesprejetosti v gostiteljski druţbi in poskuse oblikovanja
opozicionalnosti oziroma samozadostnosti. »Otroci, ki so pripadniki drugih etniĉnih in
verskih skupin, so otroci migrantov in tujcev, ne govorijo veĉinskega jezika, /…/ so pogosteje
kot drugi otroci tarĉe zavraĉanja, socialne osamitve, kriviĉne obravnave, poniţevanja,
zasmehovanja, fiziĉnega nasilja in drugih nasilnih dejanj.« (Lešnik Mugnaionijeva in
sodelavci 2016, str. 15) Naivno bi bilo priĉakovati, da se na nasilje ne bodo odzvali z
nasiljem. Uĉenci priseljenci spadajo v posebno kategorijo ranljivih skupin otrok, ki od šole
terja nove oblike preventivnega delovanja.

2

Bibliosvetovanje – preventiva pred nasiljem nad učenci priseljenci

Bibliotekarska praksa za nedirektivno svetovalno metodo, ki pomembno vpliva na
bralĉev emocionalni, kognitivni in socialni vidik delovanja, uporablja poimenovanje
biblioterapija – svetovanje ob knjigi. Vendar »glede na to, da biblioterapijo v knjiţnici
izvajajo knjiţniĉarji, ki niso usposobljeni za delo z duševno bolnimi osebami, ampak vodijo
pogovore o prebranem z duševno zdravimi« (Zabukovec 2017, str. 26), ta proces raje
poimenujemo bibliosvetovanje. Kot razlagata Burkeljca in Klemenĉiĉeva (2013), gre za
posameznika ali skupino, ki ob pomoĉi mentorja usmerjeno bere literarno delo s terapevtskim
nabojem, ĉemur obvezno sledi pogovor o knjigi in doţivljanju bralcev, o njihovih izkušnjah in
pogledih na prebrano ter o njihovem ţivljenju.
Bibliosvetovanje, ki se izvaja v šolski knjiţnici, je lahko nedvomno ena izmed metod
preventivnega delovanja tudi pred nasiljem nad uĉenci priseljenci, saj »pomaga k boljšemu
samospoznavanju in samospoštovanju, odklanjanju in blaţitvi strahov, spreminjanju stališĉ,
boljšemu razumevanju lastnih in tujih vlog, pripomore k identifikacijskim mehanizmom
prepoznavanja in verbalizaciji lastnih problemov, zmanjšuje emocionalni angaţma in/ali
reorganizira emocijo v konstruktivnejšo smer.« (Kucler 2002, str. 34) Knjige pri
bibliosvetovanju ustvarjajo temelj za dialog o medkulturnosti in sobivanju razliĉnih kultur ter
uĉencem omogoĉajo uvid in po potrebi spremembo lastnega vedenja.

3

Slikanica kot orodje bibliosvetovanja

Slikanica je knjiga za otroke v predbralnem ali zaĉetnem bralnem obdobju, vendar so
moderne slikanice vse bolj namenjene tudi branju mladostnikov in odraslih. Slikanico
doloĉajo ilustracije brez ali z zelo malo besedila, »a ĉe je likovno-tekstovni monolit ter je
slikarsko in izpovedno veĉplastna, potem lahko govorimo o dobri biblioterapevtski moţnosti,
ki ne potrebuje obseţnega bralskega ĉasa.« (Burkeljca, Klemenĉiĉ 2013, str. 29)
Slikanice so prav zaradi krajšega besedila, vsebinske zgošĉenosti in simbolike sporoĉila
odliĉno orodje bibliosvetovanja, ki na subtilen, nevsiljiv in skoraj neformalen naĉin omogoĉa
obravnavo kompleksnih ţivljenjskih tem v šolski knjiţnici. »Bralec naj bi kljuĉne osebe
najprej identificiral s podobnimi lastnostmi, kot jih ima sam; temu sledi ĉustvena vpletenost.
Šele nato lahko bralec postopoma spremeni videnje svojega vedenja in se odloĉi za
spremembo. /…/ Vedno najprej izberemo ustrezno literaturo, se o njej vodeno pogovarjamo in
na podlagi tega v svoja ţivljenja vnašamo spremembe.« (Zabukovec 2017, str. 24)
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4

Primer dobre prakse

Pri izvajanju preventivnih dejavnosti na šoli se kot prednost izkaţe moja dvojna vloga –
kot svetovalna delavka poznam uĉence, ranljive skupine otrok in klimo razredov ter imam
nabor socialnopedagoških znanj in izkušenj; kot šolska knjiţniĉarka pa imam na razpolago
ustrezen prostor in literaturo za obravnavo aktualnih tem in problematike na šoli. Pri
bibliosvetovanju kot preventivni metodi pred nasiljem nad uĉenci priseljenci uporabljam
predvsem sledeĉe slikanice.
Slikanica Tu blizu ţivi deklica Ide Mlakar Ĉrniĉ (2019) prinaša tesnobno pretresljivo
zgodbo prezrte deklice, ki ne zadostuje merilom pravljiĉne nove deţele, ter poduk bralcu o
posledicah socialnega izkljuĉevanja in razslojevanja. Zgodba je presunljiva izpoved deklic, ki
skozi obdobje enega leta neizprosno sodita o sošolki, priseljenki iz drugega kulturnega okolja,
ji zavoljo lastnega boljšega poĉutja tu in tam poklonita kakšno besedo ali svojo ponošeno
cunjo, ko je prepozno, pa zaslišita trkanje svoje vesti. Razpoloţenje v zgodbi dodatno mraĉijo
številni kratki, odsekani, tudi enobesedni stavki in dramatiĉne ilustracije Petra Škerla.
Zgodba Nevidni fant avtorice Trudy Ludwig (2019) jeţi koţo v kombinaciji z
ilustracijami Patrice Barton, iz katerih bi bilo sporoĉilo razvidno tudi brez besedila. Simon je
med sošolci spregledan in zapostavljen, ĉeprav v sebi skriva veliko talentov in srĉnosti. S
prihodom novega sošolca, Kitajca, sivi Simon poĉasi zasije v pravih barvah, saj je prišleka
takoj pripravljen sprejeti, hkrati pa preko novinca dobi izkušnjo, kako se kosati z izloĉanjem.
Poţar Neli Kodriĉ Filipić (2016) skozi napeto zgodbo o izmišljenih plemenih
pripoveduje o še kako resniĉnih etiĉnih vprašanjih – sobivanju, strpnosti in drugaĉnosti.
Slikanica je brezĉasna zgodba o ljudeh, ki so v poţaru izgubili dom in postali begunci, ter
njihovem prizadevanju po iskanju nove domovine. Zgodbo nadgradijo ĉustvene ilustracije
Bojane Dimitrovski.
Superga, slikanica v stripu, Neli Kodriĉ Filipić (2015) in znanega ilustratorja Damijana
Stepanĉiĉa bi lahko bila resniĉna zgodba deĉka, ki ga mama zaradi vojnih razmer samega
pošlje na veĉletno, tisoĉe kilometrov dolgo pot za boljšim ţivljenjem. Napeta pustolovšĉina
Hamida pripelje v Slovenijo. Na poti najde supergo, ki postane njegov talisman, saj verjame,
da mu jo je Zahod poslal za laţje potovanje.
Z zgodbo o obiĉajnem mestu, v katerem se pojavi nenavadni in skrivnostni tujec, se
sreĉamo v še eni slikanici Neli Kodriĉ Filipić in Damijana Stepanĉiĉa. Neobiĉajnega prišleka
si domaĉini nesramno sposodijo in se izţivljajo nad njim, vse dokler se ne zgodi nekaj
nepriĉakovanega, kar za vedno spremeni mesto in njegove prebivalce – Ali te lahko objamem
močno? (2011).
Bibliosvetovanje v šolski knjiţnici poteka predvsem skupinsko, zato zgodbo preberem
celemu razredu (izjema je slikanica v stripu, ki jo posamezni uĉenci berejo sami). Razprava
lahko poteka ţe med branjem, ob ogledu ilustracij, in po branju. Pomembno je, da branje ni
monotono, ampak ĉustveno, s poudarki in primerno intonacijo. Pri razpravi je dobrodošlo, da
svoja doţivetja predstavijo uĉenci priseljenci sami. Naslanjanje na realne izkušnje v uĉencih
zbudi empatijo, ki je glavni dejavnik prosocialnega vedenja.

5

Sklepno razmišljanje

»Sodobni spopadi so znova odprli komaj zaceljene rane mednarodnostnega sovraštva,
zato je nesmiselno priĉakovati, da se bodo nesoglasja v naši drţavi sama po sebi umirila.«
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(Habbe, 2000, str. 34) To spoznanje postavlja šolsko preventivo pred medvrstniškim nasiljem
pred nove izzive.
Pušnikova (1999) med preventivne aktivnosti šole pred pojavom razliĉnih oblik nasilja
uvršĉa izvedbo sociometriĉnega testa, sistematiĉno opazovanje in spoznavanje uĉencev ter
njihovih druţin, pripravo razrednih ur o nasilju in medvrstniških odnosih, obravnavo nasilja
pri pouku in na roditeljskih sestankih, uĉenje socialnih spretnosti in krepitev skupine otrok
opazovalcev. Sama kot primer dobre prakse dodajam še bibliosvetovanje.
Odliĉno izhodišĉe bibliosvetovanja predstavlja slikanica, saj je »idealna motivacijska in
uvodna biblioterapevtska oblika, ki je zmoţna nagovoriti tudi »slabobralce«, nebralce,
uporabnike vseh starosti ter odliĉno interaktivno deluje v raznoliki skupini. Slikanice
omogoĉajo bralsko samozavest in veselje ter delujejo medgeneracijsko povezovalno.«
(Burkeljca, Klemenĉiĉ 2013, str. 29) Danes skoraj ni veĉ teme, ki ni obravnavana v knjigi. To
bogastvo lahko v šoli izkoristimo kot STOP nasilju.

6
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Ne vrstniškemu nasilju
No to peer violence
Natalija Salmiĉ, profesorica biologije in gospodinjstva
Osnovna šola Adama Bohoriĉa Brestanica

Povzetek
Vrstniško nasilje je preveĉkrat neopaţeno, morda celo napaĉno pojasnjeno, zamolĉano
dejanje. Zato so preventivne in edukativne delavnice, kot so program NEON »Varni brez
vrstniškega nasilja« ter preventivni ukrepi v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah še kako
pomembni dejavniki za prepreĉevanje vrstniškega nasilja. V prispevku je opisana delavnica
NEON programa ICAP, ki je namenjena uĉencem petega razreda osnovne šole, s katero na
osnovi prepoznavanja nasilja, pravilnega odzivanja ob pojavu nasilja ter krepitve opazovalcev
nasilja zmanjšamo pojavnost nasilja med vrstniki. Uĉence nauĉimo spregovoriti in zaupati se
odraslim osebam ter okrepiti pozitivne medsebojne odnose.
Kljuĉne besede: vrstniško nasilje, zaupanje, pozitivni medsebojni odnosi
Abstract
Peer violence is too often an unnoticed, perhaps even misinterpreted, concealed act.
Therefore, preventive and educational workshops, such as the NEON programme “Safe
without peer violence” and preventive measures in educational institutions, are of particular
importance as factors to prevent violence among peers. The article describes a NEON
programme workshop called ICAP, aimed at 5th grade primary school students to reduce the
incidence of peer violence on the basis of identifying the violence, responding properly to it
and reinforcing its observers. Students learn how to speak up, trust adults and strengthen
positive peer relationships.
Key words: peer violence, trust, positive peer relationships
Lektorirala: Andreja Dvoršek, mag. prof. slovenskega jezika in knjiţevnosti

1

Varna šola

Ţelimo si, da bi naša šola postala varna šola za vse uĉence, ki prestopijo šolski prag, o
ĉemer govori tudi naša vizija. Ţe od leta 2011 izvajamo preventivne delavnice CAP programa
za preventivo nasilja in zlorabe otrok, sedaj preoblikovanega v program NEON »Varni brez
vrstniškega nasilja«. Program vkljuĉuje uĉence razliĉnih starostnih skupin ter vse zaposlene,
ki tvorijo šolsko skupnost. Na starosti primeren in prijazen naĉin uĉencem predstavimo, kaj je
nasilje in kako ga prepoznajo.

2

Praktična delavnica

V nadaljevanju je predstavljena preventivna delavnica, ki jo izvajamo z uĉenci petega
razreda. Z njo uĉenci pridobijo ustrezna znanja in vešĉine za pravilen odziv na vrstniško
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nasilje ter okrepijo svoje socialne in ĉustvene kompetence. Delavnica poteka štiri šolske ure v
razredu, sledijo individualni pogovori z uĉenci v loĉenih prostorih.

2.1 Uvod v delavnico
Uĉencem na kratko predstavimo delavnico in njen namen. V ĉasu delavnic delijo svoje
izkušnje ter spoštujejo pravice drugih. S pomoĉjo anketnega vprašalnika, ki ga izpolnjujejo
anonimno, ugotavljamo prisotnost vrstniškega nasilja ter prostore, v katerih se slednje
najpogosteje odvija. Rezultate anketnega vprašalnika ovrednotimo in jih uporabimo kasneje v
delavnicah.

2.2 Zgodba o dečku Denisu
Zgodbo o Denisu uĉencem preberemo z namenom, da jim na konkretnem primeru
opišemo nasilje med vrstniki. Govori o osnovnošolcu Denisu, nad katerim zaĉne sošolec
izvajati vrstniško nasilje. Nekoĉ vesel Denis postaja vse bolj zmeden, sebi pripisuje krivdo za
nasilno dogajanje. Doma ne govori o tem, ocene se mu slabšajo. Zgodba se razplete tako, da
se Denis konĉno zaupa staršem in s skupnimi moĉmi priĉnejo reševati teţavo. Uĉenci med
poslušanjem zgodbe obĉutijo empatijo in se vkljuĉujejo v voden razgovor.

2.3 Definicija nasilja nad vrstniki
Do definicije nasilja skušamo priti skozi igro viharjenja moţganov. Uĉence vodimo z
vprašanji, kot npr. kakšne oblike nasilja poznajo, kako se poĉutijo ţrtve nasilja ali zakaj
nekateri ljudje izvajajo nasilje. Nastaja tabelska slika z nizom zbranih besed, s katerimi
pridemo do definicije nasilja:
»Nasilje nad vrstniki se zgodi, ko nekdo, ki ravna, kot da je moĉnejši, odvzame pravice
vrstniku s tem, da ga prizadene, prestraši, ga ţali, poškoduje, ali povzroĉi, da se drugi poĉuti
šibko, nemoĉno« (ICAP, Kocbek, Miniĉ, Pirc, Šibilja, Štirn, Zabukovec Kerin 2018, str. 61).

2.4 Trikotnik viktimizacije
S trikotnikom viktimizacije uĉencem prikaţemo osebe, ki nastopajo ob pojavu nasilja.
Pojasnimo medsebojne odnose med otroci, ki so ţrtve vrstniškega nasilja, med otroci, ki
povzroĉajo vrstniško nasilje, ter priĉami. Odnosi med vpletenimi v trikotniku se lahko tudi
menjajo, zato so pušĉice v trikotniku narisane v obe smeri. Pogovorimo se, kdo v trikotniku
ima najveĉjo moĉ; to so priĉe, ki s svojo številĉnostjo in razumom lahko pripomorejo k
preobratu dogodka.
Nadaljujemo z rezultati, ki smo jih ovrednotili v uvodnem anketnem vprašalniku in se
pogovorimo predvsem o številu otrok, ki so ţe bili ţrtve vrstniškega nasilja, ter o njihovih
obĉutkih. Uĉence opremimo z informacijami, kako odreagirati ob pojavu nasilja na naĉine, ki
vodijo v zmanjševanje vrstniškega nasilja. Spodbujamo samozavestno, asertivno vedenje, s
katerim izrazijo svoje mnenje, vendar ne kršijo pravic drugih. Tudi priĉe imajo veliko moĉ in
pomembno vlogo pri zmanjševanju vrstniškega nasilja, saj se lahko postavijo za pravice
vrstnika, ki je ţrtev nasilja, ali kot skupina pokaţejo neodobravanje vrstniškega nasilja in
prevzamejo moĉ nad otrokom, ki nasilje izvaja.
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2.5 Zaupanje odrasli osebi
O nasilju je pomembno povedati odrasli zaupni osebi in jo prositi za pomoĉ. Z uĉenci
ugotavljamo, katere bi bile po njihovem mnenju zaupne osebe v šoli ali doma. Na tablo
zapišemo seznam oseb, katerih namen je ustvariti varno in pozitivno ţivljenjsko okolje ter ki
bodo pomagale pri reševanju problema. Seznam uĉenci obdrţijo v razredu na vidnem mestu,
da v primeru neljubega dogodka najdejo prave osebe.

2.6 Igre vlog
Najpomembnejši del preventivnih delavnic so igre vlog. Uĉenci se preizkusijo v štirih
razliĉnih igrah vlog vrstniškega odzivanja na nasilje: pasivno vedenje, agresivno vedenje,
samozavestno in odloĉno vedenje ter vedenje ob prisotnosti priĉ. V igrah poudarjamo telesno
drţo ter izbor pravih besed sogovornikov, ĉustva, obrazno mimiko. Z negativnimi ĉustvi, kot
so strah, sram, jeza, negotovost in agresija niso otroci pri reševanju problema storili niĉ,
situacijo lahko samo še poslabšajo. Spodbujamo samozavesten odziv, z dvignjeno glavo, pri
katerem povedo svoje mnenje, vendar nasprotnika ne uţalijo, poškodujejo. Po posameznih
igrah sproti analiziramo dogodke in ugotavljamo, katera vedenja niso ustrezna ter katera
vedenja spodbujamo in zakaj.

2.7 Individualni pogovori
Ob koncu delavnic uĉenci prejmejo potrdila za aktivno udeleţbo na delavnicah, ki
predstavljajo pridobljeno znanje in odgovorno ukrepanje ob prisotnosti nasilja. Po delavnicah
sledijo individualni pogovori z izvajalci delavnic.

Fotografija 1: Podelitev potrdil učencem petega razreda

3

Zaključek

Preventivne delavnice Program NEON »Varni brez vrstniškega nasilja« se na naši šoli
izvajajo od drugega do osmega razreda. Na njih uĉenci spoznajo razliĉne vrste vrstniškega
nasilja. Tako postopoma in celostno gradijo znanja in vešĉine, s katerimi prepoznajo nasilje,
znajo odreagirati na vrstniško nasilje ter natanĉno vedo, kaj storiti ob pojavu le-tega. To je le
ena od strategij, katere namen je spremeniti šolsko klimo na bolje, okrepiti pozitivne
medsebojne odnose za boljši jutri ter slediti viziji naše šole.
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Manj nasilja v šoli zaradi uspešnega sodelovanja s starši
Less violence in school due to successful cooperation with parents
Leonida Vogrinec Kolman

Povzetek
V zadnjem ĉasu se vedno veĉ uĉiteljev spopada z disciplinskimi teţavami v razredu.
Uĉenci so nemirni, sovraţno nastrojeni drug proti drugemu, nimajo razvite empatije, ne
znajdejo se v socialnih odnosih z vrstniki … Vzroki za teţave so lahko razliĉni: veliko preveĉ
ĉasa preţivijo pred elektronskimi zasloni, kjer so veĉinoma obkroţeni z nasilnimi vsebinami,
nasilja so lahko tako ali drugaĉe deleţni doma in vedno bolj pogosto se v šolah pojavlja
medvrstniško nasilje. Pomembno je, da se s teţavami ne spopadamo sami, temveĉ da pri
odpravljanju teţav sodelujemo. Kljuĉ do uspeha je po mojem mnenju dobro sodelovanje s
starši.
Kljuĉne besede: uĉenci, starši, uĉitelji, nasilje, sodelovanje
Abstract
Recently, more and more teachers are facing disciplinary problems in the classroom. The
pupils are restless, hostile to one another, with no developed empathy, and are not handling
well social relations with peers… The causes of the problems can be different: they spend far
too much time in front of electronic screens, where they are mostly surrounded by violent
content, violence can in some way occur within their home, and more and more often, there is
peer violence occurring in schools. It is important that we do not face the problems alone, but
that we work together in order to resolve them. In my opinion, the key to success is a good
parent-teacher cooperation.
Keywords: pupils, parents, teachers, violence, cooperation
Ime in priimek lektorja: Anja Ivajnšiĉ

1

Uvod

Uĉitelji se velikokrat pogovarjamo o teţavah, s katerimi se sreĉujemo v razredu.
Spopadamo se s pestro paleto razliĉnosti, od uĉnih teţav do vedenjskih motenj ter
najrazliĉnejših sindromov, ki jih s seboj prinesejo uĉenci. Vse te posebnosti zahtevajo veliko
potrpeţljivosti in strokovnega znanja, predvsem pa uĉenci potrebujejo obĉutek sprejetosti.
Ĉeprav so nemirni, se teţje zberejo, so agresivni do sebe, drugih … najbolj hrepenijo po
varnosti in ljubezni. Oboje potrebujejo tako v šoli kot doma. Sicer lahko nastopijo še veĉje
teţave. Zato menim, da je zelo pomembno uspešno sodelovanje med šolo in starši.
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2

Zakaj je pomembno sodelovanje s starši?

Starši vidimo svoje otroke v posebni luĉi in priĉakujemo, da jih bodo tako videli tudi
ostali. Ob neuspehu otroka smo pogosto bolj prizadeti kot ob lastnem. V šoli pa ni tako.
Uĉitelj je strokovnjak, ki mora uspešno opravljati svoje poslanstvo.
Uĉitelj se lahko v dobrem odnosu s starši poĉuti bolj uspešen, motiviran, zadovoljen,
sposoben je ustvariti boljšo komunikacijo v pedagoškem trikotniku, ĉuti naklonjenost,
priznanje ter spoštovanje staršev, poslediĉno tudi uĉencev. Starši, ki imajo dober odnos s šolo,
pa ĉutijo veĉjo pripadnost, imajo pozitivno mnenje o šoli, podpirajo uĉitelja in predvsem laţje
pomagajo svojemu otroku (Aţman 2014).
Zaposlena sem na manjši podruţniĉni šoli, kjer se med seboj vsi zelo dobro poznamo.
Ţivim v šolski okolici, zato me starši poznajo tudi kot krajanko. Zavedam se, da je moje
privatno ţivljenje na oĉeh javnosti. Opaţam, da so nekateri starši v zadregi, ko me sprejemajo
kot uĉiteljico njihovega otroka. Nekateri so bolj zadrţani, drugi bi ţeleli preveĉ prijateljski
odnos. Sama moram postaviti mejo, da je odnos ravno pravi.

3

Načela sodelovanja med učitelji in šolo

Sodelovanje med šolo in starši bi naj temeljilo na medsebojnem spoštovanju, upoštevanju
individualnih razlik, razumevanju interesov in potreb ter aktivnem vkljuĉevanju staršev v
proces vzgoje in izobraţevanja s ciljem k enotnosti delovanja v dobrobit otroka (Vuĉko
2010).
Veĉina staršev iz našega šolskega okolja se trudi za dober odnos s šolo. Radi se
vkljuĉujejo v razliĉne aktivnosti, pomagajo pri delovnih akcijah, sodelujejo na ustvarjalnih
delavnicah, se udeleţujejo sestankov in pogovornih ur. V veĉini primerov so najveĉkrat
prisotni starši otrok, ki v šoli nimajo nobenih teţav. Tisti starši, katerih otroci imajo uĉne ali
vedenjske teţave, pa prihajajo v šolo manj pogosto. Slednji se raje udeleţijo individualnih
pogovorov ali pa se odzovejo le na vabilo uĉiteljic. Ti starši prihajajo v šolo s strahom ali
obĉutkom sramu, lahko se odzovejo z agresijo.

4

Spodbude in ovire sodelovanja med starši in šolo

Dobro sodelovanje med starši in šolo temelji predvsem na partnerskem odnosu. To se
kaţe v dvosmerni komunikaciji, vzajemni podpori, skupnih odloĉitvah, spodbujanju in
soustvarjanju uĉenja ter obĉutku varnosti in zaupanja (Aţman 2014).
Ovire za dobro sodelovanje so lahko prevelika kritiĉnost, ukazovalnost, nagnjenost k
moraliziranju, dajanje nepotrebnih nasvetov, odvraĉanje od bistva razprave ali napaĉno
razumevanje sogovorca. Pri uĉiteljih lahko pride do tega, ker ne poznajo staršev, poĉutijo se
negotove, ogroţene, do staršev imajo preveĉ pokroviteljski odnos, starše krivijo za neuspehe
otrok in nedisciplino, so preobremenjeni … Pri starših je lahko ta ovira prezaposlenost,
zavraĉajo sodelovanje, odzivajo se nespoštljivo, agresivno, so prestrašeni, pretirano
zaskrbljeni, pripisujejo krivdo za neuspeh in nedisciplino uĉiteljem, imajo prevelika
priĉakovanja … (Aţman 2014).
Menim, da je v današnjem ĉasu najveĉ staršev, ki so pretirano zašĉitniški, prezaposleni in
preveĉ zaskrbljeni. Nekateri imajo tudi negativen odnos do šole, kar izvira predvsem iz lastnih
izkušenj. Vedno veĉ je staršev, predvsem mamic, ki preko socialnih omreţij komunicirajo in
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»ĉrnijo« šolo. Tako meĉejo slabo luĉ na uĉitelje kot tudi na šolski sistem. Ĉe so tega deleţni
otroci, izgubijo spoštovanje in zaupanje v šolo.

5

Oblike sodelovanja s šolo

S starši lahko šola sodeluje formalno ali neformalno. Formalne oblike sodelovanja so
lahko obvezne, kot so govorilne/pogovorne ure, roditeljski sestanki ter svet staršev. Formalne
oblike sodelovanja so namenjene predvsem obvešĉanju staršev o uĉno-vzgojnem uspehu
njihovega otroka.
Dodatno organizirane formalne oblike so še predavanja, delavnice s starši, dnevi odprtih
vrat ter razne prireditve. Neformalne oblike sodelovanja so lahko organizirane na ravni šole,
kot so okrogle mize, koncerti, bazarji, ĉistilne akcije, lahko pa so neformalne oblike
sodelovanja organizirane na ravni oddelka, to so razne oddelĉne prireditve, pikniki, pohodi,
izleti, razliĉne igre in drugo.
Na naši majhni šoli sodelujemo v veĉih oblikah. Starši se raje udeleţujejo neformalnih
oblik sodelovanja. Vsako leto izvajamo razliĉne skupne delavnice, izvedemo boţiĉnonovoletni bazar, sodelujemo pri urejanju šolske okolice, ob koncu šolskega leta imamo
športne igre s starši z manjšo zakusko ter se preprosto druţimo. Tovrstne oblike sodelovanja
gradijo dobre temelje za tiste manj prijetne oblike sodelovanja, ko je potrebno starše seznaniti
s teţavami, s katerimi se sreĉujemo v šoli. Predvsem so te oblike sodelovanja namenjene
otrokom, da so soudeleţenci nekega procesa, v katerem imajo pravzaprav glavno vlogo.
Neformalnega sodelovanja bi bilo potrebno veliko veĉ, saj vsi vemo, da otroci vedno veĉ
ĉasa preţivijo pred razliĉnimi zasloni, ob igranju veĉinoma nasilnih igric ter na socialnih
omreţjih. Tako ne razvijajo socialnih vešĉin in se ne uĉijo odnosov v vrstniki v ţivo. Na
druţenjih v šoli pa nihĉe od otrok nima telefona v rokah. Prav tako se med starši in uĉitelji
ruši nevidni zid in ob tem se ponovno zavemo, da nismo na nasprotnih si bregovih, temveĉ da
delamo vsi za isti cilj – da naše otroke/uĉence vzgojimo in izobrazimo v odgovorne in
zadovoljne odrasle ljudi.

6

Učitelj in starši vedenjsko teţavnih otrok

Uĉitelja v šoli veliko bolj obremenijo vedenjsko teţavni otroci kot tisti z uĉnimi
teţavami, ki so sicer nemoteĉi. Takšni otroci motijo delo uĉitelja, zato se le-ta poĉuti
neuspešen, postane lahko nepotrpeţljiv in agresiven. Te obĉutke lahko na neprimeren naĉin
prenese na starše, ĉeš da so oni krivi za neprimerno vedenje svojega otroka. Vedenjske teţave
pa zelo obremenijo tudi starše, zahtevajo veliko njihovega dodatnega ĉasa, energije in
sposobnosti sprejemanja ter predvsem ljubezni. Starši vedenjsko teţavnih otrok najveĉkrat
prihajajo v šolo z obĉutkom krivde, strahu, sramu. Lahko so preveĉ zašĉitniški, preveĉ
popustljivi ali malomarni.
Uĉitelj mora v takšnem primeru starše najprej predvsem poslušati, potem predstaviti
problem in ko je vzpostavljen pozitiven stik, ponuditi predloge za reševanje teţav. Število
vedenjskih teţav tudi na naši majhni podruţnici narašĉa.
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7

Zaključek

Uspešno delo v šoli je zelo odvisno od dobre komunikacije v pedagoškem trikotniku:
uĉitelj – uĉenec – starši. Med vsemi udeleţenci mora biti dobra komunikacija in predvsem
razumevanje. Le tako se lahko gradi odnos, ki vpliva na kvalitetno delo tako v šoli kot doma.
Uĉenci so v tem trikotniku kot vmesni ĉlen. Oni so tisti, zaradi katerih pravzaprav
sodelujemo. Svoje teţave ves ĉas šolanja nosijo s seboj. Na nas, odraslih, leţi velika
odgovornost, da teţave prepoznamo in jih skušamo na zaupanja vreden naĉin rešiti. To pa
lahko doseţemo le z uspešnim sodelovanjem.

8
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Šola brez nasilja
Schools with no violence
Polona Bogataj, uni. dipl. soc. delavka
Osnovna šola Orehek Kranj, Slovenija

Povzetek
V šoli se poleg pouĉevanja in prenašanja znanja ukvarjamo tudi z vzgojnimi dejavnostmi.
V zadnjih letih je vse veĉji poudarek na ustreznem pristopu do medvrstniškega nasilja. Poleg
ustreznega reagiranja strokovnih delavcev in uĉencev ob pojavu nasilja je naloga šole tudi ta,
da uĉence opremi z znanji in vešĉinami za primerno komunikacijo in spoštljive odnose.
Bistvenega pomena so preventivne dejavnosti šole, ki so skrbno naĉrtovane in se izvajajo
sistematiĉno v vseh razredih. K aktivnemu sodelovanju je potrebno pritegniti strokovne
delavce, uĉence in tudi starše. Tako lahko skupaj skrbimo za pozitivno šolsko klimo.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, preventivne dejavnosti, varno šolsko okolje
Abstract
In schools we deal not only with teaching and educating but also with educational
measures. Over the past years the emphasis has been on the appropriate approach to bullying.
When the violence in a school appears, school staff and pupils need to react correctly, beside
that pupils need to be equipped with knowledge and competences for an appropriate
communication and respectful relations. Preventive measures, which are attentively planned
and systematically performed in all classes, are of great importance. School staff members,
pupils, and even parents need to be invited to cooperate actively. In this way we can take care
of a positive school climate.
Key words: bullying, preventive measures, safe school environment
Ime in priimek lektorja: Nataša Jezeršek Triler

1

Medvrstniško nasilje

»Temeljna demokratiĉna pravica otroka je, da se v šoli poĉuti varnega, da so mu
prihranjena zatiranje in ponavljajoĉa se, namerna poniţanja, ki so sestavni del medvrstniškega
nasilja. « (Olweus 1999, v Peĉjak 2014)
Z nasiljem se sreĉamo na vseh podroĉjih ţivljenja. V šoli prihaja do razliĉnih konfliktov
in nasilnih dejanj predvsem med uĉenci. Uĉencem smo dolţni zagotoviti varno šolsko okolje,
kar vkljuĉuje tudi prepreĉevanje nasilja med njimi.
K temu nas zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah, Smernice za analizo,
prepreĉevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru ter Protokol ob zaznavi
in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraţevalnih zavodih, ki ga je pripravila
strokovna skupina Zavoda RS za šolstvo.
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Poleg ustreznega reagiranja strokovnih delavcev na medvrstniško nasilje so izrednega
pomena tudi preventivne dejavnosti šole za uĉence, strokovne delavce šole in tudi starše.
O medvrstniškem nasilju govorimo, kadar gre za dalj ĉasa trajajoĉe dogajanje, ki je lahko
verbalno, psihiĉno ali fiziĉno, vkljuĉuje neravnovesje moĉi med ţrtvijo in nasilneţem, ţrtev
se ne more braniti in ob tem obĉuti nemoĉ in strah. (Pušnik, 1999)

2

Preventivne dejavnosti šole

S pojavom in prepreĉevanjem razliĉnih oblik nasilja se na Osnovni šoli Orehek Kranj
ukvarjamo ţe vrsto let. Uĉenci vsako leto izpolnjujejo vprašalnike, v katerih so tudi vprašanja,
vezana na poĉutje v šoli in na medvrstniške odnose.

2.1 Pravila za šolske prostore
V šolskem letu 2012/2013 smo se problema lotili bolj sistematiĉno, sestavili smo
strokovni tim, v katerem so sodelovali tako strokovni delavci kot tudi predstavniki uĉencev.
Tim je pripravil sklop razrednih ur, s katerimi smo ţeleli uĉence osvešĉati o nasilju in jih
spodbuditi k ustreznemu odzivanju na nasilna vedenja sovrstnikov. Ugotovili smo, da uĉenci
slabo poznajo šolska pravila, zato smo z vsemi uĉenci predmetne stopnje izpeljali dan
dejavnosti, na katerem so uĉenci prebrali šolska pravila, se o njih pogovorili in pripravili pet
pravil, ki naj bi veljala v posameznem šolskem prostoru. Izdelana pravila smo nalepili po
celotni šoli.

2.2 Skupne razredne ure
V šolskem letu 2017/2018 smo sestavili vprašalnik, ki smo ga pripravile ĉlanice tima za
varno šolsko okolje in je bil vezan izkljuĉno na podroĉje varnega šolskega okolja in razliĉnih
oblik medvrstniškega nasilja. Uĉenci od 4. do 9. razreda so vprašalnike izpolnjevali v
raĉunalniški uĉilnici. Vkljuĉili smo tudi vprašanja odprtega tipa, pri katerih so uĉenci lahko
opisovali dogodke in izpostavili konkretne situacije, v katerih so bili prisotni kot ţrtve nasilja,
izvajalci nasilja ali kot opazovalci.
Rezultati vprašalnikov so bili priĉakovani. Izkazalo se je, da je med uĉenci veliko
ţaljenja, posmehovanja, kletvic in obĉasno tudi groţenj. Veĉji del tega nasilja se izvaja preko
spleta, prenaša pa se tudi v šolsko okolje. Razredniki in svetovalne delavke smo uspeli
raziskati in razrešiti dva veĉja konflikta, ki sta bila izpostavljena v vprašalniku.
Rezultate vprašalnika so razredniki predmetne stopnje predstavili na razrednih urah in
skupaj z uĉenci iskali predloge rešitev. Uĉenci so predlagali, da bi tudi sami opazovali
vedenje med poukom in odmori ter beleţili opaţene oblike nasilja. Rezultati njihovih opaţanj
so se skladali z rezultati anketnega vprašalnika. Glede na opaţanja so uĉenci na razrednih
urah pripravili predloge za reševanje, ki so jih potem predstavniki razredov prenesli na
sestanek šolske skupnosti. Predlogi so zajemali ravnanje uĉencev, uĉiteljev in drugih
strokovnih delavcev ob pojavu nasilja. Predlogi so bili kritiĉni in izvedljivi. Predstavljeni so
bili vsem uĉencem predmetne stopnje na skupni razredni uri.
Skupne razredne ure, ki jih pripravljajo uĉenci pod mentorstvom uĉiteljev in jih sami tudi
izvedejo, so se izkazale kot uĉinkovita metoda prenašanja informacij.
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2.3 Veveričkova varna soba
Z dejavnostmi smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2018/2019. Poleg ustaljenih dejavnosti
smo doloĉili prostor, ki predstavlja varno toĉko na šoli, kamor se lahko uĉenci v primeru
stiske zateĉejo. Sobo smo poimenovali Veveriĉkova varna soba. Uĉenci so izdelali plakat, ki
uĉence nagovarja, da se v primeru stiske in neprimernega vedenja zateĉejo po pomoĉ.
Izkazalo se je, da se veĉina uĉencev v stiski še vedno najprej obrne na uĉitelje,
najpogosteje na razrednika, in se ne zateĉe v Veveriĉkovo sobo. Sobo uporabljamo še kot
prostor za umiritev, saj vanjo lahko uĉitelji pošljejo uĉence, ki motijo pouk. Obiĉajno te
uĉence prevzamemo svetovalne delavke.

2.4 Preventivne delavnice
Pri oblikovanju varnega šolskega okolje je izrednega pomena aktivna udeleţba uĉencev.
Poleg delavnic v okviru razrednih ur in skupnih razrednih ur vsako šolsko leto izvedemo
preventivne delavnice na temo medvrstniškega nasilja, pogosteje s podroĉja spletnega nasilja,
ki je v zadnjih letih v porastu.
Poleg prepoznavanja nasilja in ustreznega reagiranja ob pojavu le-tega je potrebno
izvajati tudi dejavnosti, ki zajemajo socialno vkljuĉenost, vplivajo na dvig samozavesti in
pozitivno samopodobo, razvijajo socialne vešĉine in ustrezne naĉine komunikacije.

2.5 Ostale aktivnosti
V ta namen na Osnovni šoli Orehek Kranj poleg razrednih ur in razliĉnih preventivnih
delavnic izvajamo še druge dejavnosti:
 Uĉenci šestih razredov postanejo mentorji uĉencem prvih razredov. Med šolskim
letom izpeljemo veĉ sreĉanj, na katerih se uĉenci druţijo in spoznavajo.
 Veveriĉkove socialne igre ob koncu šolskega leta so namenjene uĉencem razredne
stopnje. Z njimi spodbujamo ustrezne naĉine komunikacije in razvijamo socialne
vešĉine. Na delavnice povabimo uĉence s teţavami na podroĉju medvrstniških
odnosov in spoštovanja šolskih pravil.
 Z organizacijo rekreativnega odmora smo skušali zmanjšati število uĉencev v šolskih
prostorih in s tem zmanjšati moţnosti za konflikte. Uĉenci razredne stopnje
vsakodnevno preţivljajo rekreativni odmor na igrišĉu, uĉenci od 5. razreda dalje pa
enkrat tedensko preţivijo odmor v šolski telovadnici, ostale dni pa na igrišĉu oziroma
v šolski avli.
 Na razrednih urah so uĉenci oblikovali pozitivne misli, ki jih bomo izobesili po šoli.
Uĉenci so bili aktivno udeleţeni tudi pri oblikovanju zunanje podobe zapisov.

3

Skrb za pozitivno klimo

S problematiko medvrstniškega nasilja se je potrebno spoprijeti naĉrtno in sistemsko ter
vkljuĉiti razliĉne akterje v šolskem prostoru. Z bolj sistematiĉnim pristopom smo uspeli
opozoriti na problematiko medvrstniškega nasilja uĉence, strokovne delavce šole in tudi
starše. Tim za varno šolsko okolje je k sodelovanju privabil strokovne delavce in spodbudil
uĉence k aktivni udeleţbi. Z aktivnostmi smo seznanili tudi Svet staršev, ki je izrazil podporo
našemu projektu.
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Opaţamo, da so jasna šolska pravila, enotni ukrepi in odzivi uĉiteljev na kršenje pravil
izjemnega pomena. Na tem podroĉju še vidimo moţnosti za izboljšavo.
Vzpostavitev pozitivne klime na šoli se zaĉne v oddelku. Razrednik lahko s pozitivnim
zgledom, naĉinom dela, doslednim reagiranjem in jasnimi pravili prispeva k pozitivni klimi v
svojem oddelku. Pomemben je njegov odnos do nasilja, kar pomeni, da nasilja ne spregleda in
ustrezno ukrepa. Enako velja za vse zaposlene v šoli ne glede na delo, ki ga opravljajo.

4
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Umirjanje nasilnega vedenja s pomočjo Team Teach metodo
Calming violeut behaviour with the help of the Team-Teach method
Zemka Keĉanović (prof.)
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
Predavatelj: Zemka Keĉanović, zemka.kecanovic@zgnl.si, Slovenija

Povzetek
V prispevku bom seznanila medvrstniško nasilje, ki se izvaja do uĉenca s posebnimi
potrebami (OPP) s strani sošolcev. Medvrstniško nasilje je namerno povzroĉeno, ponavljajoĉe
se dejanje, za katerega je znaĉilno neravnovesje moĉi (psihiĉne in/ali fiziĉne ) med ţrtvijo in
otroka samega, pa tudi za strokovne delavce in druge otroke( Košir, 2015). Tako vedenje tudi
prepreĉuje napredovanje vseh otrok na uĉnem podroĉju. V prispevku bom predstavila zakaj
strokovni delavci potrebujejo strategije za umirjanje. Eden od uveljavljenih pristopov k
umirjanju je Team Teach, ki zagovarja da je veĉina strategij preventivnih, potrebne pa so tudi
fiziĉne strategije omejevanja.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, uĉenec s posebnimi potrebami, umirjanje vedenja,
Team Teach.
Abstract
In my article, I will present the peare violence that happens to a pupil with special needs
by his classmates. Peer violence is an intentional, repetitive act, for wich the imbalance of
power (psychological or physical) between the victim and the perpatrator is typical, and also
for other professional workers and other children, who witness such behaviour. Peer violence
prevents school progress of all children. I will also introduce various reasons why
professional workers need calming techniques. One of the established calming strategies is
Team Teach, which emphasizes the preventive measure of techniques, but allows the need
fort he physical restrictions, as well.

1

Uvod

Temeljna demokratiĉna pravica otroka je, da se poĉuti v šoli varnega, da so mu
prihranjena zatiranje in ponavljajoĉa se, namerna poniţanja, ki so sestavno del med
vrstniškega nasilja. ( Olweus, 1999, v Peĉjak, 2014, str. 8). Raziskava izvedena v slovenskih
osnovnih šolah je pokazala, da je bilo kar 24,1% uĉencev ţe ţrtev med vrstniškega nasilja.
Osnovna šola se je pokazala kot mesto, kjer se nasilje najpogosteje dogaja. Najpogostejši
obliki nasilja, ki se izvaja nad uĉenci sta besedno in psihiĉno nasilje (Cvek in Pšunder, 2013).
Rezultati raziskave Polak, Smrtnik Vitulić in Vošnjak (2011) so pokazali, da so vsi uĉenci
vkljuĉeni v raziskavo ţe bili priĉa nasilju, veĉina od njih pa je bila vanj tudi vkljuĉena. V med
vrstniško nasilje so vpleteni tako fantje kot dekleta. Podatki raziskave Licardo (2015) kaţejo,
da je bilo v OŠ najveĉ primerov nasilja zabeleţenih pri otrocih s primanjkljaji na posameznih
podroĉjih uĉenja (39,38%) in pri otrocih z motnjami vedenja in ĉustvovanja (27,98%).
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Najmanj primerov nasilja je bilo obravnavnih pri gibalno oviranih (0,52%), gluhih in
naglušnih (1,55%) in slepih in slabovidnih otrocih (1,55%).
Otroci s posebnimi potrebami se znajdejo tako v vlogi nasilneţa kot ţrtve. Nasilje
uporabljajo, kot odgovor na doţivljanje neuspešnosti in nesprejetosti v šolskem okolju.
Razumemo ga lahko, kot obrambni mehanizem, strategijo preţivetja ali kompenzacijo za
neuspeh. Z njim ţelijo prekriti svoje pomanjkljivosti in preusmeriti bistvo teţav, ki ne izvirajo
iz nasilnega vedenja. K nasilju se pogosto zatekajo, ker bi pridobili pozornost (Vanĉek,
2002).Ĉustvene zlome moramo loĉiti od ĉustvenih izpadov (temper tantrum).
Kako se ĉustveni izpad loĉi od ĉustvenega zloma?
 Ĉustveni izpad ali temper tantrum je zavestno dejanje, z namenom manipulacije druge
osebe z vedenjem, da bi dosegli ţeljen cilj. Otrok se popolnoma zaveda okolice.
Temper tantrum je naĉrtovan in toĉno usmerjen na doloĉeno osebo, ki je ranljiva. Je
nauĉeno dejanje, ki bo pogostejše, ĉe je uspešno.
 Ĉustveni zlom ali meltdown pa je neprostovoljna in nezavedna reakcija. To je
ekstremni ĉustveni in vedenjski odgovor na stresno situacijo, predolgo izpostavljenost
na senzorne sproţilce ali kognitivno prenasiĉenost. Ĉustveni zlom ni naĉrtovan, ni
zavestna odloĉitev ali iskanje pozornosti.
 Pri zlomu se pojavljajo narašĉajoĉa vedenja, s katerimi se otrok poskuša umiriti in
nekontrolirana anksioznost. Pri temper tantrumu so lahko prisotna vedenja kot brcanje,
vpitje, kriljenje, vendar so pod kontrolo in se hitro umirijo, ko otrok doseţe svoje.
 Katere so razlike:
 Eksplozivnost pri zlomu je posledica viška adrenalina, ki je omejeno na dvajset do
štirideset minut. Pri temper tantrumu pa lahko eksplozivnost traja ure ali dneve.
 Zlom se ne da vstaviti, ko doseţe kritiĉno toĉko, medtem ko se temper tantrum lahko v
trenutku vstavi.
 Zlomi imajo specifiĉne sproţilce, temper tantrumi pa nastopijo zaradi kljubovanja.
 Temper tantrum se lahko razvije v zlom, obratno pa ne.
 Po zlomu se pojavijo obĉutki sramu, krivde, poniţanja, medtem, ko se po temper
tantrumu pojavlja obĉutek zadovoljstva, ĉe je uspel, ali frustracije in jeze, ĉe ni.
 Po zlomu je otrok psihiĉno in fiziĉno utrujen in se dogajanja ne spomni.
 Pri temper tantrumu pa se otrok vsega spomni in ni utrujen.
 Agresivno vedenje pri zlomu ni ciljano na specifiĉnega posameznika, ampak na osebo,
ki je prišla v osebni prostor. Ĉe stojimo v socialnem prostoru, ne bomo ogroţeni. Pri
temper tantrumu je agresivno vedenje ciljano na specifiĉno osebo.
Edini naĉin, da zmanjšamo število zlomov, so preventivne strategije pred ĉustvenim
zlomom. Poskrbeti moramo za varnost, omejiti moteĉe draţljaje (hrup, vonjave,…), umik iz
stresnega okolja. Za umiritev so uporabne: najljubša glasba, mehke ţivali, predmeti njihovih
interesov, petje, prijeten zaseben prostor, trampolin itd. Najbolj uspešna je preventiva (rutina,
rituali, izogibanje mnoţic, moĉne svetlobe, itd.).

2

Strategije team teach

Eden od uveljavljenih pristopov k umirjanju vedenja je tudi Team Teach, ki zagovarja, da
je veĉina strategij preventivnih (npr. preusmerjanje, pohvala, pozitivni pristop, asertivnost,
ureditev okolja, vizualna podpora, jezikovne strategije, mirnost uĉitelja, omogoĉanje prostora,
nenapadalen pristop, itd…), potrebne pa so tudi fiziĉne strategije omejevanja. Poudarja se tudi
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potreba po specifiĉnem treningu umirjanja in pozitivnega rokovanja za strokovne delavce, da
se prepreĉi poškodbe in škodo.
Team Teach je celostni pristop, ki obsega širok spekter strategij. Veĉina strategij (95%) je
preventivnih:
 Umik iz prostora, spremembe, ureditev okolja, pomoĉ vizualnih strategij.
 NV govorica: pozitiven in asertiven pristop, poloţaj in telesna drţa, izrazi obraza,
intonacija, mirnost in odloĉnost, upoštevanje osebnega prostora, gibanje rok.
 Jezikovne strategije: preprosta pozitivna sporoĉila, preusmerjanje, pohvala, nagrade,
posledice, jaz sporoĉila, itd…
 Potrebne pa so tudi fiziĉne strategije omejevanja (Allan / Matthews, 2015): spodbude,
vodenje, spremljane, drţanje, omejevanje, fiziĉno posredovanje.
Team teach uĉi, da se je modro izogibati fiziĉnih intervencij. Uporabljamo jih v skrajnih
situacijah, ko je potrebno, da se prepreĉi samopoškodbo, poškodbo drugih otrok in odraslih,
veliko škodo in kriminalno dejanje.
V literaturi najdemo razliĉne opredelitve medvrstnišnega nasilja, vse zaobjame Košir
(2015) v treh kljuĉnih znaĉilnostih:
 Negativna dejanja so namerno povzroĉena.
 Sovraţna dejanja do ţrtve se ponavljajo.
 Med nasilneţem in ţrtvijo obstaja neravnovesje moĉi.
Košir (2015) za razliko od ostalih avtorjev opozarja, da gre pri medvrstniškem nasilju
sicer za namerno in ponavljajoĉo uporabo razliĉnih oblik nasilja nad vrstnikom, vendar je
medvrstniško nasilje tudi enkraten dogodek nasilnega vedenja, kjer je izrazita razlika v fiziĉni
in psihiĉni moĉi med povzroĉiteljem in ţrtvijo.
Medvrstniško nasilje je agresivno vedenje, ki je povzroĉeno namerno in vkljuĉuje
neravnovesje moĉi, njegovi kljuĉni elementi so:









Ponavljajoĉe je in se lahko dogaja dalj ĉasa.
Ima namen škoditi drugemu.
Vkljuĉuje neravnovesje (psihiĉne in fiziĉne) moĉi med nasilneţem in ţrtvijo.
Pogosto je skrito uĉiteljem.
Nasilneţi ne priĉakujejo, da bodo nosili posledice za svoja dejanja.
Nasilneţe je pogosto strah nasilnih dejanj drugih.
Ţrtve imajo psihiĉne in/ali fiziĉne posledice.
Nasilje ni groţnja samo za ţrtev, ampak tudi za opazovalce (Peĉjak, 2014).

Oblike nasilja, ki se pojavljajo v povezavi z OPP na OŠ so po podatkih raziskave Licardo
(2015) sledijo od najpogostejšega ĉustvenega oz. psihiĉnega nasilja – zbadanje, izsiljevanje,
zmerjanje (48,19%), nato fiziĉno nasilje (35,75%), sledi mu socialno nasilje – socialna
izolacija, ignoriranje, diskriminacija (11,4%), najmanj je bilo primerov spolnega nasilja
(3,11%). Vloga nasilneţa v OŠ najveĉkrat prevzamejo vrstniki (87,05%), sledijo jim druţinski
ĉlani (8,81%), uĉitelji oz. zaposleni na šoli (1,55%) ter drugi (2,59%).

3

Zaključni del

Strokovni delavci so tisti, ki morajo ob vsakem pojavu nasilja v šoli ukrepati oz.
poskrbeti za izvajanje preventivnih programov za prepreĉevanje nasilja. Ob njegovem pojavu
morajo skrbno naĉrtovati in izvesti dejavnosti, s katerim bodo v ĉim krajšem ĉasu odpravili.
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Mnenja sem, da se moramo strokovni delavci danes, ko imamo veliko strokovnih izzivov,
nauĉiti novih tehnik za umirjanje in obvladovanje vedenja. Veliko teh strategij so zbrane v
podobnih pristopih kot je Team Teach, s katerim imajo v Veliki Britaniji, pa tudi v Sloveniji
ţe dobre izkušnje.

4
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Preventivno delovanje v razredu v izogib nasilnim dejanjem
Preventive work in the classroom: avoiding violant behaviour
Sabina Lukeţiĉ, prof. razrednega pouka (uĉiteljica RP)
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš

Povzetek
Šolski prostor predstavlja okolje, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj, še posebej
med uĉenci. Hkrati pa je to tudi prostor, kjer lahko šola s svojimi vzgojnim delovanjem,
prepoznavanjem te problematike in sistematiĉnim ukvarjanjem z njo uspešno prispeva k
zmanjševanju nasilnih dejanj. V prispevku je razbrati preventivno delovanje uĉitelja, ki lahko
s svojim zgledom in z razliĉnimi aktivnostmi prispeva k ustvarjanju dobrih medosebnih
odnosov in s tem tudi k prepreĉevanju nasilja med uĉenci. V zakljuĉku so izpostavljeni
pozitivni rezultati dela in izzivi za naprej.
Kljuĉne besede: (medvrstniško) nasilje, medosebni odnosi, preventivno delovanje,
sodelovanje
Abstract
The school's premises present an environment where violent behaviour often
manifests, especially between pupils. At the same time, it is also space where the school can
successfully minimize violent behaviour with its educational operations; by recognizing the
issues involved and by systemically working on such issues. This article discusses the
preventive work done by the teacher, which can contribute towards building good
interpersonal relationships by leading with example and by implementing various activities,
and thus prevent violent behaviour between the pupils. The positive results of preventive
work and suggestion going forward are presented in conclusion.
Keywords: (peer) violence, interpersonal relationships, preventive work, cooperation
Lektorica: Sabina Lukeţiĉ

1

Nasilje v šoli

V šoli prihaja do razliĉnih vrst nasilja. Najpogosteje je medvrstniško, zaznati pa je tudi
primere nasilja v odnosu uĉitelj-uĉenec, v odnosu starši-uĉitelj, med zaposlenimi in druge
vrste nasilja.
Šola mora zagotoviti varno okolje – vkljuĉujoĉ prepreĉevanje nasilja. Kako pa lahko na
varno okolje vpliva uĉitelj?
Razrednik na razredni stopnji preţivi z istimi uĉenci velik del dneva in jih zato dobro
spozna. Tako lahko hitro opazi trenje med sošolci, ki se lahko iz gole šale prelevi v kaj
hujšega. Kje je meja konfliktom in nasiljem? Kdaj gre zgolj za šalo in kdaj lahko govorimo o
nasilju?
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2

(Medvrstniško) nasilje

Dekleva (2002) medvrstniško nasilje oz. t. i. trpinĉenje imenuje tisto nasilje, ki se dogaja
dlje ĉasa in vkljuĉuje neravnovesje moĉi med ţrtvijo in napadalcem, kjer se ţrtev ne more
braniti, obĉuti nemoĉ in strah. Peĉjakova (2014, str. 9) pa to vrsto nasilja definira kot
»agresivno vedenje, ki je namerno (ne nakljuĉno ali posledica igre) in vkljuĉuje neravnovesje
moĉi. Pogosto se dogaja stalno«.
Vpliv nad pojavom nasilnega vedenja pri uĉencih ima lahko tudi šola. Muršiĉ (2012)
pravi, da se nasilje dogaja tam, kjer se tovrstna ravnanja dopušĉajo, kjer vladajo nejasna
pravila in nedosledno odzivanje na kršitve, nepovezanost, nezaupanje, nenaklonjenost in toga
kultura šole, ki se ne odziva na spremembe (v razredu).
Tudi Kozina (2016) navaja, da na razvoj agresivnega vedenja na ravni šole vpliva
predvsem negativna šolska klima. Lešnik Mugnaioni (2005) pa konkretizira vplive na
vedenje: neustrezno delovno okolje, slaba organizacija dela, neurejeni medsebojni odnosi in
zloraba moĉi.
V izogib nasilju lahko torej vsak uĉitelj po svoje pripomore. Dobri odnosi med uĉenci
niso le kljuĉ do zmanjšanja nasilja, ampak povod v laţje delo v razredu – uĉenje in
pouĉevanje.

3

Spodbujanje pozitivne razredne klime

Pri pouku kot uĉitelj spreminjam uĉne oblike in metode dela, glede na uĉence, njihove
uĉne stile in druge posebnosti sprejemanja informacij posameznikov. Kot dobra oblika dela se
je izkazalo sodelovalno uĉenje – aktivnost je preusmerjena na uĉence, uĉitelj le vodi in poda
povrtano informacijo. Opaţam, da na ta naĉin znanje ostane trajnejše, odnosi med sošolci pa
trdnejši.
Da bi uĉenci zaĉutili talente in moĉna podroĉja posameznikov, jih je potrebno izpostaviti.
Na ta naĉin uĉenec razvija samozavest in išĉe rešitev iz morebitnih podroĉij, kjer ni v
ospredju. V primeru zmerljivk pri uĉencih spodbujam empatijo – zmoţnost postaviti se v
vlogo nekoga drugega oz. znati soĉustvovati z njim.
Na koncu leta dobi vsak uĉenec priznanje. Zagotovo obstaja talent/osebnostna lastnost, v
kateri izstopa, ne glede na sposobnost ali nadarjenost.
Velik poudarek dam na socialne igre – igre, ki pomagajo pri premagovanju morebitnih
predsodkov in ohranjajo skupino povezano. Izboljšujejo odnose in medsebojno pomoĉ, ki je v
današnji druţbi (ne samo v šoli) izrednega pomena.
Igri »razvozlaj se v krog« in »gradnja piramide s telesi« sta socialne odnose med njimi
vsekakor okrepili. Uĉenci so postali bolj prijateljski. Socialne igre torej pozitivno vplivajo na
uĉno okolje. Kako pomembno je sodelovanje in prilagajanje ĉlanov znotraj skupine pa se
uĉenci nauĉijo preko igre »premesti kozarĉke« (Elastika, na katero je bilo privezanih toliko
vrvic, kolikor je bilo v skupini uĉencev, je bila sredstvo, s katerim so uĉenci morali prenesti
kozarĉke, zloţene v piramido, iz enega konca na drugi.) Zmaga namreĉ skupina, katere ĉlani
so med seboj bolj enakovredni in zmoţni prilagajanja.
Pri pouku slovenšĉine in druţbe so v povezavi s cilji obeh predmetov nastali odliĉni
dramski prizori dejanskih (pogostih) konfliktov. Te smo ovrednotili, še posebej ravnanje
mediatorja. Podani so bili predlogi in izboljšave, ki lahko v realnih situacijah prepreĉijo
marsikatero verbalno nasilje. Izkazalo se je, da drug drugemu prav tako lahko svetujejo in
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pomagajo, da bi do nasilnih vedenj ne prišlo oz. bi jih znali reševati sami, ne da bi moral
posredovati uĉitelj.
Pri razrednih urah smo izvedli delavnico 3 vsebinskega sklopa »Nenasilna komunikacija«
(Klemenĉiĉ I., Jerina A., Karajić E. idr. 2016, str. 88). Skupaj skozi vaje (kviz) smo iskali
naĉine, kako uporabiti nenasilno komunikacijo, oz. kako poiskati pomoĉ, ĉe smo ţrtev ali
priĉa nasilja.
Praktiĉno smo izvedli še delavnico 4 »Pohvala in kritika« (prav tam, str. 90), kjer so
uĉenci dopolnjevali povedi v mreţi kocke (slika 1) po navodilih.

Slika 1: Mreţa kocke s pohvalami in kritikami
Delavnica je ponujala moţnost podajanja pohval sošolcem in iskanje osebnih napak, na
katerih se lahko gradijo ustrezni vedenjski vzorci. Uĉenci so imeli najveĉ teţav pri iskanju
pohvale samemu sebi in pri priznavanju svojih napak oz. slabih/šibkih podroĉij, za katere
predvidevajo, da drugim niso všeĉ. Ko so uĉenci prebrali svoje zapiske, je bil marsikdo
preseneĉen nad lastnim opisom s stališĉa sošolca. Ta vaja je bila za dvig samozavesti zelo
dobra. V uĉencih, ki ne izstopajo radi, se je nekaj premaknilo. Všeĉ mi je bilo, da so se dobro
poĉutili ob pohvalah, ki so bile za njih izreĉene od sošolcev. Teţko so podajali kritike
sošolcem, saj niso vedeli, kako se bo ta odzval. Uţaljen ni bil nihĉe.
Ĉas za prekinitev slabe volje po morebitnih konfliktnih situacijah so omogoĉale tudi
minute za zdravje. Opora pri tem so bile sprva vaje znotraj projekta »365 dni – telovadimo
vsi«, od letošnjega leta pa še aktivni odmor (posnemanje kineziologa preko videoposnetkov)
enkrat dnevno. Dodatno vrednost je pouk dobil tudi s pomoĉjo meditacije in sprošĉanja ob
glasbi. Najveĉje uĉinke v povpreĉju je prinašala 5-minutna aktivnost sprošĉanja.
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4

Sklep

Po izvedenih dejavnostih je opaziti, da se uĉenci med seboj laţje pogovarjajo, sprejemajo
drugaĉnost in spodbujajo drug drugega na šibkih podroĉjih. Pogovori in razmišljanje o ĉustvih
iz stališĉa prizadetega vplivajo na zmanjšanje konfliktnih situacij in veĉ pomoĉi drug
drugemu. Razred deluje kot celota. Kaţe se pozitiven trend izboljšanja klime v razredu. Na
uĉence pozitivno vplivata gibanje in sprošĉanje.
Z ustrezno komunikacijo in odnosom do uĉencev kot tudi z ustreznim reševanjem
konfliktnih situacij med uĉenci samimi lahko torej zagotovo vplivamo na humanizacijo dela,
poĉutje in uspešnost slehernega uĉenca. O tem priĉajo številne dejavnosti, ki so bile izvedene
z uĉenci z namenom sodelovanja, medsebojne pomoĉi, povezanosti in so se izkazale za
uspešne, zato bom z njimi nadaljevala. V socialni skupini, kjer so kljuĉne vrednote,
prijaznost, spoštovanje, skrb za drugega in sodelovanje, je mogoĉe razliĉne teţave reševati
hitreje in uĉinkoviteje, nenazadnje pa predstavljajo tudi varovalo pred medvrstniškim
nasiljem.
V izziv bi mi bilo izvesti delavnice v izogib nasilju širše – vkljuĉujoĉ veĉ razredov.
Kakovost in kvantiteto medsebojne pomoĉi pa bi zagotovo prineslo tudi tutorstvo.

5
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Spletno nasilje
Cyberbullyng
Ida Krušiĉ Smrekar, univ. dipl. pedag. in prof. um. zgod.
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Ljubljana

Povzetek
Doba interneta je v polnem razmahu, saj ta postaja nenadomestljiv pripomoĉek, preko
katerega pridobivamo informacije, novice, se druţimo, pogovarjamo, nakupujemo, delamo.
Poleg številnih prednosti pa ima tudi ta medij nekatere pasti in nevarnosti, ki preţijo na
njegove uporabnike. Ena od njih je nasilje preko spleta, ki se nekoliko razlikuje od klasiĉnih
oblik medvrstniškega nasilja. Z angleško besedo »cyberbullying« poimenujemo spletno
ustrahovanje, trpinĉenje ali nadlegovanje preko digitalnih naprav kot so mobilni telefoni,
raĉunalniki in tabliĉni raĉunalniki. Vsebina se lahko pojavi preko SMS ali MMS sporoĉil,
razliĉnih aplikacij in klepetalnikov, preko druţabnih omreţij, forumov in iger, z namenom
škoditi, poniţati, osmešiti ali osramotiti posameznika ali skupino.
Kljuĉne besede : internet, medvrstniško nasilje, spletno nasilje.
Abstract
The age of internet has been in a full swing. Internet has become an indispensable tool for
getting information, news, shopping, working and chatting for millions. In spite of all true
advantages that internet provides, one has also consider the downsides that lure on the users.
Cyberbullyng has certainly been one of them. It may be defined as a peer bullying and
harassment via digital media such as mobile phones, computers, tablet PC. The aim of the
unappropriated messages via SMS, MMS, different forms, games, chat and social network is
to humiliate, ashame and embarrass particular individuals or group.
Keywords: internet, peer violence, cyberbullying.
Ime in priimek lektorja: Mojca Strmšek, profesorica slovenšĉine in dipl. literarna
komparativistka

1

Osnovne značilnosti spletnega nasilja

Mladi se veĉkrat ne zavedajo, kakšne posledice nosi njihovo nepremišljeno pisanje in
objave na razliĉnih spletnih omreţjih. Pogosto nimajo uvida, da je objavljanje ţaljivih, laţnih
in vulgarnih vsebin na druţbenih omreţjih prav tako nasilno dejanje, kot ĉe bi to poĉeli v
osebnem stiku s to osebo. Moţnost anonimnosti na spletu spodbudi pri storilcu obĉutek
varnosti in obĉutek, da ne bo odkrit.
V Sloveniji smo se relativno pozno zaĉeli ukvarjati z medvrstniškim nasiljem, nanj je šele
leta 1993 opozoril Bojan Dekleva (Dekleva 2000). Prav tako k nam z zamikom prihaja pojem
spletnega nasilja (cyberbullying), ki se med najstniki najpogosteje izvaja kot spletno
ustrahovanje, spletno trpinčenje ali spletno nadlegovanje. Nancy Willard meni, da bi
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spletno nasilje oziroma njegove posledice bile lahko celo bolj škodljive od tradicionalnega
nasilja (Willard 2007).
Vzporedno z razvojem modernih tehnologij se tudi oblike spletnega nasilja spreminjajo in
dopolnjujejo. V grobem loĉimo dve skupini spletnega nasilja in sicer spletno nasilje, ki se
izvaja preko interneta in nasilje, ki se izvaja preko pametnih telefonov.

2

Laţni profil

2.1 Zgodba neke učenke
“Vse skupaj se je priĉelo na zaĉetku novega šolskega leta, v 8. razredu. Neko jutro, ko
sem prišla v šolo, so me sošolci zelo ĉudno in neprijazno gledali. K meni je pristopila moja
najboljša prijateljica K. in me osorno vprašala: “Zakaj si mi vĉeraj pisala tako grde vsebine na
Instagram?” Nato je še dodala: “Pa ne samo meni, tudi sošolki V. in E. ne moreta verjeti, da si
ti to pisala in širila take laţi.” Skoraj bi se onesvestila, saj mi ni bilo niĉ jasno, o ĉem govori.
Vsa zgroţena sem ji odgovorila: “Jaz nisem niĉesar pisala na Instagram ...” Grdo me je
pogledala in rekla: “Aja, sedaj boš pa še lagala in se sprenevedala?” Komaj sem uspela
izustiti: “To je nekdo napisal v mojem imenu, najbrţ mi je hekal moj profil. ”

2.2 Usodne posledice
Šola se je sooĉila s primerom spletnega nasilja, z ustvarjanjem laţnega profila (Spletno
nasilje, b.d.). Nekdo je ustvaril laţni profil uĉenke na socialnem omreţju Instagram in pod
njenim imenom sošolcem pošiljal neprimerne laţne in ţaljive vsebine. Storjena je bila
nepopravljiva škoda, odnosi med sošolci pa so se poslabšali do te mere, da se je uĉenka
izpisala iz naše šole. Primer je v raziskovanje prevzela policija.
Omenjena oblika spletnega nasilja je s slovenskim Kazenskim zakonikom definirana kot
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolţnosti. Podroĉje kraje identitete inkriminira ĉetrti
odstavek 143. ĉlena Kazenskega zakonika RS: “Kdor prevzame identiteto druge osebe in pod
njenim imenom izkorišĉa njene pravice, si na njen raĉun pridobiva premoţenjsko korist ali
prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let
(Kazenski zakonik 2016).

3

Preventivno delovanje in umestitev spletnega nasilja v vzgojni načrt šole

Na šoli ugotavljamo, da medsebojni konflikti in spori, ki se med uĉenci priĉnejo na spletu
(Instagram, Facebook, Snapechat, Wiber, WhatsApp ...) in po navadi v domaĉem okolju, vse
bolj prodirajo v šolski prostor, kjer se nadaljujejo ali celo izbruhnejo s fiziĉnim ali z
verbalnim obraĉunavanjem.
S tem podroĉjem smo se na šoli priĉeli bolj sistematiĉno ukvarjati. Spletno nasilje smo
dodali med oblike vrstniškega nasilja. V primeru, da se posledice omenjenega nasilja kaţejo v
šoli in prihaja do razreševanja sporov na neustrezen naĉin, predstavlja to teţjo kršitev šolskih
pravil.
Naša šola ţe vrsto let sodeluje z ekipo Varni internet, ki z uĉenci 2. in 3. triade izvaja
delavnice za pridobivanje digitalnih vešĉin za varno uporabo spleta in novodobne tehnologije.

333

V šolskem vsakdanu smo, tudi zavoljo hitrega razvoja digitalne tehnologije, izpostavljeni
vedno novim spletnim izzivom, na katere tudi sami strokovni delavci še nismo ustrezno
pripravljeni, zato dajemo preventivnemu delovanju in osvešĉanju uĉencev in staršev na tem
podroĉju še veĉji poudarek. Za uĉence šestih razredov organiziramo dan dejavnosti na temo
spletnega nasilja. Uĉenci se seznanijo s pastmi, ki preţijo na uporabnike interneta, seznanijo
se z osnovnimi izrazi, ki poimenujejo spletno nasilje in se pouĉijo o posledicah le tega. Pri
izvedbi dneva dejavnosti se poveţemo z ekipo Varni internet, ki za uĉence izvede delavnice.
Ob koncu dneva dejavnosti uĉenci podpišejo spletno zaobljubo: Spletno nadlegovanje ni
zabavno, ustavimo ga!
V tekoĉem šolskem letu so si uĉenci predmetne stopnje ogledali tudi film z naslovom
Gajin svet, ki sodi na podroĉje preventive uĉencev o nevarnostih spletnega zalezovanja.
Šola v sodelovanju z ekipo Varni internet organizira tudi brezplaĉna predavanja za starše
na teme Mobilna druţbena omreţja, Spletno nasilništvo ter Zasvojenost in prekomerna raba
interneta.

4

Razseţnosti novodobnega nasilništva

Ĉe za tradicionalne oblike nasilništva lahko reĉemo, da so se ustavile pred varnimi vrati
otrokovega doma, stran od šolskih zidov, pa za spletno trpinĉenje tega ne moremo trditi.
Ţaljivi komentarji in nadlegovanje lahko seţejo prav v vse kotiĉke otrokove zasebnosti in
moĉno ranijo njegova ĉustva. »Ena od zadnjih ţrtev, ki je podlegla ţaljivim komentarjem na
spletni strani Ask.fm, je bila 14-letna Hannah Smith, ki se je obesila v svoji sobi po mesecih
trpinĉenja (Bi v šolah morali uĉiti o druţbenih omreţjih, b.d.).
Raziskave kaţejo, da najveĉ neprijetnih ĉustev doţivljajo uĉenci, ki so doţiveli
nadlegovanje po telefonu ali internetu (Muršiĉ, Milivojević, Brvar, Filipĉiĉ, Lešnik
Mugnaioni, in Pušnik, 2010).
Na šoli se zavedamo, da je podroĉje spletnega nasilja še precej neraziskano. Dejstvo, da
uĉenci druţbene medije uporabljajo izven šole, pa še ne pomeni, da je odgovornost za
izobraţevanje o spletni varnosti izkljuĉno stvar staršev. Dobre rezultate bomo dosegli le s
sodelovanjem šole in staršev.

5
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CAP program na Osnovni šoli Litija
CAP program at Litija Elementary School
Karmen Špan, prof. športne vzgoje/razredniĉarka
Osnovna šola Litija

Povzetek
Vsi otroci imajo pravico biti varni, moĉni in svobodni, je moto programa CAP (Child
Assault Prevention), ki ţe 7 let poteka na naši šoli. Na OŠ Litija imamo do nasilja niĉelno
toleranco, zato veliko delamo na preventivi. Del tega je tudi CAP program za preventivo
nasilja in zlorabe otrok, ki so ga razvili v Mednarodnem centru za prepreĉevanje nasilja
(ICAP, New Jersey, ZDA). Glavno sporoĉilo programa je, da nasilje ni dopusten naĉin
ravnanja v medosebnih odnosih. Predvideva celosten pristop šole k preventivi nasilja nad
vrstniki. Poudari, da imajo moĉ in odgovornost za preventivno ravnanje zaposleni v šoli,
starši in otroci.
Kljuĉne besede: nasilje, preventiva, CAP program
Abstract
All children have the right to be safe, strong and free is the motto of the CAP (Child
Assault Prevention) program, which has been running at our school for 7 years. At Litija
Elementary School, we have zero tolerance for violence, so we work a lot on prevention. Part
of this is the CAP Program for the Prevention of Violence and Child Abuse, developed at the
International Center for Violence Prevention (ICAP, New Jersey, USA). The main message of
the program is that violence is not a permissible way of dealing with interpersonal
relationships. It envisages the school's holistic approach to preventing violence among peers.
It emphasizes that school employees, parents and children have the power and responsibility
for preventive behavior.
KeywordS: violence, prevention, CAP program
Lektorica: Jana Štojs

1

Uvod

Na Osnovni šoli Litija se zavedamo, da je dobro poĉutje uĉencev, staršev in zaposlenih
kljuĉno za kvaliteto dela na šoli. Na poĉutje nedvomno vpliva kvaliteta medsebojnih odnosov,
ta pa je odvisna tudi od prisotnosti nasilja. Nasilje lahko zmanjšamo z dobrim preventivnim
delovanjem, zato smo izbrali mednarodno uveljavljen program CAP.

2

CAP – Program Brez nasilja med vrstniki

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je CAP program, ki se posebej osredotoĉa na
obravnavo problema nasilja nad vrstniki in je komplementaren CAP programu za preventivo
nasilja in zlorabe otrok. Glavno sporoĉilo programa je, da nasilje ni dopusten način
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ravnanja v medosebnih odnosih. Predvideva celosten pristop šole k preventivi nasilja nad
vrstniki. Poudari, da imajo moĉ in odgovornost za preventivno ravnanje zaposleni v šoli,
starši in otroci. Poudari pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so priĉe vrstniškemu nasilju.
Program se v svojih izhodišĉih navezuje in je skladen z Olweusovim preventivnim
programom nasilja nad vrstniki (OBPP). Razvili so ga v Mednarodnem centru za
prepreĉevanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji ga uspešno izvajamo od leta
2011.
Program ponudi:
 otrokom prijazen, interaktiven naĉin obravnave problema nasilja nad vrstniki z
moţnostjo, da aktivno prispevajo s svojimi izkušnjami, predlogi, idejami,
 informacije o oblikah, vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja,
 znanja in vešĉine za ustrezen odziv otrok na nasilje vrstnikov,
 spodbudo in vešĉine za otroke, da bi se lahko podporno odzvali kot priĉe nasilja,
 znanja in vešĉine za ustrezen odziv otrok, ki izvajajo nasilje nad vrstniki
(nestigmatiziran naĉin obravnave, znanja in vešĉine za nenasilno komunikacijo in
vedenje),
 znanja in vešĉine za odziv in sodelovanje zaposlenih v šoli in staršev za prepreĉevanje
nasilja nad vrstniki.
Otroci se seznanijo in nauĉijo:
 kako obdrţati svoje pravice, da so varni, moĉni in svobodni, in pri tem spoštovati
pravice drugih,
 o vzrokih in posledicah nasilja nad vrstniki,
 kako prepoznati, da gre za nasilje nad vrstniki,
 vešĉin nenasilne komunikacije, vedenja,
 kako se ustrezno odzvati, ĉe so ţrtev nasilja vrstnika/vrstnikov,
 kako pomembna je pomoĉ in podpora vrstnikov in kako se ustrezno odzvati, ĉe so
priĉe vrstniškega nasilja,
 kako povedati o izkušnji nasilja nad vrstniki ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi,
 kako lahko uĉenci v šoli prispevajo za zmanjšanje in prepreĉevanje nasilja nad
vrstniki. Vir: ISA institut, julij 2011
Program na šoli izvajamo ţe 7 let. V tem ĉasu smo opazili, da se je stališĉe otrok do
nasilja spremenilo in da laţje spregovorijo o nasilju, se znajo in zmorejo bolj uspešno
postaviti zase in ustaviti nasilje. Program na šoli vodijo svetovalne delavke, ki so opravile
usposabljanje za ta program. Za uĉence, starše in uĉitelje pripravljajo delavnice za preventivo
nasilja nad vrstniki. Vsako leto izvedejo dve delavnici, ki trajata dve šolski uri. Delavnice
potekajo na naši šoli v 3. in 7. razredu, izvaja jih tim dveh izvajalk. Pomembna je tudi
prisotnost in sodelovanje razredniĉarke/razrednika, ki v svoji vlogi pomembno prispeva k
primarni preventivi vrstniškega nasilja, v primerih nasilja nad vrstniki pa ima praviloma
pomembno vlogo pri reševanju problema nasilja. Na delavnicah otroke seznanimo z
informacijami in vešĉinami in jih okrepimo, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati v
situacijah nasilja nad vrstniki. Teme obravnavamo s pomoĉjo fotografij, preko igre vlog in
skupinske diskusije. Spodbujamo aktivno sodelovanje otrok. Po vsaki delavnici v razredu
sledi še ĉas za individualne pogovore z izvajalkami CAP delavnic, ko imajo otroci moţnost
ponoviti na delavnici predstavljena sporoĉila, izmenjati svoje izkušnje, zastaviti dodatna
vprašanja ter tudi podeliti svojo stisko zaradi izkušenj nasilja. Uĉenci v programu radi
sodelujejo, najraje imajo igre vlog. Opaţamo, da program otroke opogumi, da o nasilju
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odkrito spregovorijo in poišĉejo pomoĉ, zato smo uĉence prosili, da so izpolnili anketni
vprašalnik o nasilju med uĉenci na naši šoli.
Analiza ankete je pokazala, da so uĉenci mnenja, da na varnost v šoli najbolj vplivajo
dobri medsebojni odnosi, temu sledi prisotnost razrednika in ravnatelja. Uĉenci so mnenja, da
se na šoli najpogosteje pojavlja verbalno nasilje, temu sledi fiziĉno nasilje, najmanj je
prisotno spolno nasilje. Uĉenci so odgovorili, da najveĉkrat prihaja do nasilja na šolskih
hodnikih in v razredu. Najveĉkrat se nasilje dogaja med odmori in po pouku. 59,4 % deĉkov
in 42,7 % deklet je ţe bilo priĉa nasilju. 30% priĉ se ob nasilju umakne, 25,4 % jih skuša
nasilje ustaviti, 23,1 % jih le opazuje in 21,5 % jih poišĉe pomoĉ. Na vprašanje, kako se
poĉutijo, ko so priĉa nasilju, je 34,1 % uĉencev odgovorilo, da jih je strah, 30,7 % jih obsoja
nasilneţa, 28,5 % jih soĉustvuje z ţrtvijo. Vrsta nasilja, s katero se uĉenci najveĉkrat sreĉajo,
je norĉevanje in ţaljenje. Najmanj je izsiljevanja in tepeţa. Kako uĉenci ravnajo, ko so ţrtve
nasilja? Najprej o nasilju zaupajo staršem (32,7 %), odrasli osebi na šoli (24,9 %), 18,4 %
uĉencev vrne z nasiljem, 18 % se zaupa prijatelju, 6 % pa jih ne pove nikomur. 73 % uĉencev
še nikoli ni bilo nasilnih, 27 % pa se jih je ţe vedlo nasilno, predvsem zaradi mašĉevanja
nasilneţu (68,3 %). Polovica anketiranih je mnenja, da strokovni delavci šole nasilje opazijo
in hkrati zašĉitijo ţrtev, 34 % jih meni, da odrasli nasilje opazijo in opozorijo. Le 4 % menijo,
da se odrasli za nasilje ne zmenijo. Uĉenci so na vprašanje o poĉutju v šoli dali trditvi "v šoli
se dobro poĉutim" oceno 4,1 od 5, trditvi "v šoli se poĉutim varno" 4,0 in trditvi " na šoli
vladata red in mir" 3,0. Uĉenci se torej na šoli poĉutijo dobro in varno.

3

Zaključek

Glede na naše izkušnje in povratne informacije drugih šol, kjer so v preteklih letih izvedli
CAP program »Brez nasilja nad vrstniki«, aktivnosti programa pomembno prispevajo k
spremembi stališĉ otrok do problema nasilja nad vrstniki in jim pomagajo, da laţje
spregovorijo o nasilju, se znajo in zmorejo bolj uspešno postaviti zase in ustaviti nasilje. Šola
mora biti varen prostor, vsi zaposleni na šoli moramo biti pripravljeni pomagati v primeru
nasilja, ne glede na to ali se nasilje dogaja v šoli, doma, na spletu, na igrišĉu ali dvorišĉu.
Pomagati moramo ţrtvi, nasilneţu in priĉam. Zavedamo se, da bo nasilje teţko odpraviti,
vendar bomo s preventivnim delovanjem na šoli zmanjšali nastajanje novih problemov.
Trudili se bomo, da se bodo uĉenci na šoli še naprej poĉutili dobro in varno.

4
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Ukrepanje ob nasilnem vedenju pri otrocih s posebnimi potrebami
Managing violent behaviour in children with special needs
Nataša Zajc Krašovec, univ. dipl. pedagoginja, pomoĉnica ravnatelja OŠ in vrtca, Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana

Povzetek
V ĉlanku bom opredelila, kaj je nasilje in kakšne vrste nasilja so najpogostejše v šoli.
Naštela bom, katere izobraţevalne programe za otroke s posebnimi potrebami izvajamo v
osnovni šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ter opredelila, s katerimi vrstami nasilja
se najpogosteje sreĉujem pri svojem delu. Zapisala bom, katere ukrepe izvajamo za
prepreĉevanje nasilja. V zakljuĉku bom spregovorila o niĉelni toleranci do nasilja in katere
ukrepe smo izvedli v primerih, ko je prišlo do razliĉnih oblik nasilja.
Kljuĉne besede: nasilje, otroci s posebnimi potrebami, prepreĉevanje nasilja, niĉelna
toleranca
Abstract
In this article, I will define what violence is and what types of violence are most
commonly found in schools. I will name all the educational programmes that we carry out in
primary school of School for Deaf Ljubljana and explain, which types of violence we most
often encounter at out work. I will include all the necessary precautions that we do in order to
prevent violence from occuring. In the conclusion, I will talk about the zero tolerance policy
towards violence and the measures we have carried out in cases, when different types of
violence were expressed.
Lektorica: Veronika Ciglar

1

Kaj je nasilje?

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2014) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do
koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska« (str. 891). Naslednja razlaga opredeljuje nasilje kot
»tisto, kar ţelimo doseĉi s silo, z namenom, da drugega prizadenemo« (Zalokar Divjak 2000,
str. 124). Muršiĉ in avtorji navajajo, da je nasilno vedenje otrokov naĉin prilagoditve na
okolišĉine, v katerih se nahaja, ali v katerih ţivi (2016).
V grobem nasilje lahko razdelimo na: psihiĉno in verbalno, fiziĉno, spolno, ekonomsko
in v zadnjem obdobju tudi spletno nasilje.
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2

Oblike nasilja v šoli

V šolah zaznavamo šest oblik nasilja: medvrstniško nasilje, nasilje uĉencev nad uĉitelji,
nasilje uĉiteljev nad uĉenci, nasilje v odnosu med starši in uĉitelji, nasilje nad otroki v druţini
in nasilje med zaposlenimi.
Med vsemi naštetimi oblikami je v šoli najpogostejše medvrstniško nasilje.
»Medvrstniško nasilje je agresivno vedenje, ki je namerno (nenakljuĉno ali posledica igre) in
vkljuĉuje neravnovesje moĉi« (Mandl 2010, str. 10). »Študije kaţejo, da je vsak ĉetrti uĉenec
v Sloveniji ţrtev nasilja in da vsak peti uĉenec izvaja nasilje nad drugimi« (Mandl 2010, str.
10).
»Veĉina vrstniškega nasilja se zgodi v šoli, njeni okolici, na poti v šolo ali iz nje« (Pušnik
1999, str. 106).
Na uĉence vpliva okolje, zato svoje vedenje spreminjajo glede na to, s kom se druţijo,
kakšen je uĉitelj, razred in šola (Chalvin 2004). Zavedati se moramo, da bo isti uĉenec pri
drugem uĉitelju, pri drugem predmetu, med drugo uĉno skupino, lahko odreagiral drugaĉe.

3

Razlike med spoloma

Vsakdanje izkušnje in mnoge študije potrjujejo, da so deĉki bolj agresivni kot deklice. Pri
tem imajo pomembno vlogo biološki dejavniki, odloĉilno pa je tudi uĉenje socialne vloge, ki
je vezana na spol. Od deĉkov priĉakujemo, da se bodo sposobni ubraniti pred napadom
drugih. Za deklice pa se pretepanje ne spodobi, dopušĉajo pa se jim verbalne oblike nasilja
(Pušnik 1999).
Povzroĉitelji in ţrtve so obeh spolov, vendar dekleta redkeje uporabljajo fiziĉno nasilje
(Zabukovec Kerin 2002).

4

Učenci s posebnimi potrebami in nasilje

Uĉenci s posebnimi potrebami obiĉajno brez prilagoditev in pomoĉi ne zmorejo slediti
uĉnemu procesu in ostalim zahtevam, zato pogosto delujejo moteĉe, raztreseno in agresivno.
Uĉitelj mora zelo dobro poznati motnje uĉenca s posebnimi potrebami, da presodi, katero
dejanje je posledica uĉenĉevega primanjkljaja, katero pa ne. Pomembno je, da otroka z
njegovimi primanjkljaji sprejmemo, hkrati pa mora biti za neprimerne reakcije ustrezno
kaznovan.
»Z nasilnim vedenjem ţelijo prikriti svoje pomanjkljivosti in šibke toĉke ter tako
preusmeriti bistvo teţav, ki pa ne izvira iz nasilnega vedenja« (Vanĉek 2002, str. 84)

5

Programi, ki jih izvajamo v osnovni šoli Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana in oblike nasilja, s katerimi se srečujemo

V osnovni šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izvajamo štiri programe za otroke s
posebnimi potrebami:
 prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
za otroke z govorno jezikovnimi motnjami,
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 prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
za gluhe in naglušne otroke,
 prilagojen izobraţevani program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim
standardom za otroke z avtistiĉnimi motnjami,
 prilagojen program devetletne osnovne šole z niţjim izobrazbenim standardom.
V šolskem letu 2019/20 imamo v osnovni šoli 35 oddelkov ter tri oddelke na dislociranih
enotah. Trenutno je v našo šolo usmerjenih 228 uĉencev s posebnimi potrebami.
Pri vsakodnevnem delu se najpogosteje sreĉujem z medvrstniškim nasiljem ter z nasiljem
uĉenca nad uĉiteljem in šolskim inventarjem. Predvsem slednje je posledica uĉenĉevih motenj
(uĉenci z avtistiĉnimi motnjami, uĉenci s ĉustveno vedenjskimi motnjami). Ob koncu
ocenjevalnih obdobij se sreĉujem z nasiljem staršev nad uĉitelji. Pogosto je to nasilje prisotno
ob neuspehih uĉencev; takrat starši radi prevalijo krivdo za neuspeh otroka na uĉitelja. Vzrok
tega nasilja je veĉkrat dejstvo, da starši svojega otroka zaradi motnje ne sprejemajo. V naši
šoli smo zelo pozorni tudi na nasilje, ki se dogaja v druţini. Nemalokrat nam uĉenci sami
poroĉajo o tem. Takrat o naših predvidevanjih obvestimo center za socialno delo in policijo.
Glede razlike v nasilnem vedenju med spoloma ne morem relevantno govoriti, ker je v
naši šoli razmerje med deĉki in deklicami pribliţno 80 : 20.

5.1 Metode, ki jih izvajamo za preprečevanje nasilja v OŠ Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana
1. Vsi zaposleni imamo opravljen teĉaj Umirjanja vedenja po metodi »Team Teach«.
Tako lahko vsi pomagamo uĉencu ali prisotnemu uĉitelju, ko se pojavi teţja oblika
nasilja.
2. Zaradi velikega števila uĉencev z avtistiĉno motnjo imamo zaposleno strokovno
delavko za otroke z avtistiĉno motnjo. Delo strokovne delavke obsega skupinsko ali
individualno delo z uĉenci (pogovori o ĉustvih, izvajanje socialnih iger, izvajanje
delavnic), obĉasno pa nudi tudi strokovno pomoĉ ali podporo uĉitelju.
3. Za nekatere najbolj zahtevne uĉence ali oddelke imamo zaposlene asistente za otroke s
posebnimi potrebami. Njihove vloge imamo jasno opredeljene, zadolţeni so izkljuĉno
za posameznega uĉenca ali oddelek. V primeru izbruha nasilja pri uĉencu je asistent
poleg njega ter ga po potrebi omeji s »Team Teach« prijemom, da zavaruje ostale
uĉence, uĉitelje in šolski inventar.
4. V vseh oddelkih imamo zapisana razredna pravila in šolska pravila. Uĉenci so s pravili
seznanjeni.
5. Uĉenci z avtistiĉnimi motnjami imajo v predmetniku dodatni uri socialnega uĉenja in
komunikacijskih vešĉin. Znotraj teh ur lahko uĉitelj skozi razliĉne metode uĉence uĉi
strpnosti, drugaĉnosti, kontroliranja ĉustev, jeze, agresije. Bolj ko znajo uĉenci
obvladovati ĉustva, manj je nasilnih reakcij.
6. Uĉitelji otrok z avtistiĉnimi motnjami se posluţujejo metode strukturiranega uĉenja.
Strukturirajo lahko prostor, urnik, delovni sistem, rutino in vizualne podpore.
7. Po presoji uĉitelja nekateri uĉenci uporabljajo šolski dnevnik. Šolski dnevni k sluţi za
laţjo komunikacijo med uĉencem in starši. Uĉitelj vanj zapiše morebitne posebnosti,
ki so se zgodile. Pomembno je, da šolski dnevnik uporabljajo vsi uĉitelji, ki pouĉujejo
uĉenca: uĉitelj jutranjega varstva, razrednik, uĉitelj podaljšanega bivanja.
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6

Ko do nasilja pride …

Dogovorjeni smo, da imamo v šoli niĉelno toleranco do nasilja. Torej moramo ob vsaki
zaznavi nasilja ukrepati. Naj bo to z vzgojnimi ukrepi, s sodelovanjem z zunanjimi
inštitucijami (CSD, Društvo za nenasilno komunikacijo, policijo …), restitucijo, s
pogovorom, ali kako drugaĉe. Ker so uĉenci v našo šolo usmerjeni z odloĉbo, se ob hujših
oblikah nasilja ali drugih kršitvah ne moremo posluţiti prešolanja ali izkljuĉitve uĉenca.
Izdelali smo Naĉrt ukrepanja ob kriznih stanjih in jasno opredelili naloge vpletenih v
primer nasilja. Uĉitelj mora v 24 urah napisati zapis dogodka na poseben obrazec. Svetovalna
sluţba se v dogovoru s pomoĉnicami ravnatelja in ravnateljem odloĉi, ali bo sklicala krizni
timski sestanek ali situacijo lahko rešimo drugaĉe.
Pomembno je, da so o vsakršni obliki nasilja obvešĉeni uĉenĉevi starši. Le tako se lahko s
skupnimi moĉmi trudimo, da bo nasilnih situacij pri posameznem uĉencu vedno manj.
»Nasilnega vedenja nikoli ne odobravajmo, skušajmo pa razumeti, da ima takšno vedenje
svoje razloge, svojo funkcijo, logiko, smisel, sporoĉilnost« (Muršiĉ idr. 2016, str. 8).
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Objem za mir – naredim en velik x
A hug for peace - x marks the spot
Mojca Cerjak Ivanšek, profesorica razrednega pouka, Osnovna šola Artiĉe

Povzetek
V prispevku je predstavljenih nekaj v praksi preverjenih orodij, ki med uĉenci
zmanjšujejo stres, nemir, nasilje in vzpodbujajo pozitivno razredno klimo. Uĉenci se v
varnem okolju sprošĉeno in ustvarjalno izraţajo ter aktivno pridobivajo nova znanja.
Kljuĉne besede: agresivnost, asertivnost, stres, Brain gym®, Gradniki gibanja
Summary
This paper presents some of the proven tools that reduce stress, discomfort, violence and
foster a positive classroom climate among students. In a safe environment, students express
themselves in a relaxed and creative way and actively acquire new knowledge.
Ime in priimek lektorja: Tjaša Šlibar

1

Agresivnost in asertivnost

Uĉenci za uspešno delo v šoli potrebujejo poleg intelektualnih sposobnosti tudi delovne
navade, vztrajnost, pozornost in koncentracijo, zavedanje svojega telesa, ĉustev in okolice,
prilagajanje skupini, upoštevanje skupinskih pravil in dogovorov, potrpeţljivost, empatijo,
sposobnost povezovanja in skupinskega dela …
Uĉenci z uĉnimi, ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami imajo veliko teţav z veĉino zgoraj
naštetih sposobnosti, zato teţko sledijo uĉnemu procesu in postajajo vedno bolj moteĉi in
nemirni.
Moteĉe oblike vedenja se izraţajo kot klepetanje, sprehajanje po razredu, plazenje po
tleh, godrnjanje, fiziĉno nadlegovanje sošolcev, nesodelovanje s sošolci, zavraĉanje vseh
oblik šolskega dela, jeza in agresija do sebe in drugih.
Jesper Juul piše, da je jeza »socialna reakcija, ki v naših moţganih nastane kot odgovor
na to, kaj se dogaja ali pa se ne dogaja v naših odnosih … naš agresivni odziv sproţijo sicer
druge osebe ali skupina ljudi, ustvari pa se v našem telesu in smo zato zanj odgovorni sami
…« (Juul, 2017, str. 89)
Juul (Juul 2017) jezo opiše kot skupek veĉih dejavnikov - razliĉne osebnosti, izkušnje in
priĉakovanja - ki se kriţajo med seboj; jeza mojega prijatelja tako ni samo njegov, ampak
najin problem, za katerega sva odgovorna oba.
Agresivnost posameznika je destruktivna in kot taka ne koristi nikomur. Konstruktivna
agresivnost (asertivnost) pa je za posameznika nujna, da se nauĉi postaviti osebne meje in jih
samozavestno brani. Posamezniku omogoĉa polno ţivljenje in bogati medsebojne odnose.
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Tako otroci kot odrasli potrebujemo za ozavešĉanje svojih ĉustev, vzorcev odzivanja,
sprejemanja in spreminjanja le-teh neposredne izkušnje, ljubeĉe, empatiĉno okolje in dovolj
ĉasa.

2

Orodja, ki se berejo kot recept za zmanjševanje nemira, stresa in nasilja v
skupini

Kot profesorica razrednega pouka moram biti strokovnjakinja na svojem podroĉju. Dobro
moram poznati sebe in uĉence ter na podlagi strokovnega znanja in lastnih izkušenj oblikovati
svoj naĉin vodenja razreda. Glavno vodilo mojega dela poudarja vzpostavitev pozitivnih
odnosov z otroki v razredu in njihovimi starši, iskreno zanimanje zanje ter krepitev socialnih
odnosov v skupini.
Kljub devetnajstim letom pouĉevanja v razredu vsako leto znova išĉem orodja, metode,
naĉine dela, ki bi omogoĉale laţje uĉenje za uĉence in hkrati krepile socialne odnose v
skupini. Ţe drugo leto zapored pri svojem vsakodnevnem delu uporabljam metodo Brain
gym®, ki jo letos dopolnjujem z Gradniki gibanja iz sistema Movement based learning, in v
uĉencih zaznavam zanimive spremembe.
 PACE
Jutranja gibalna rutina (PACE v pomenu notranjega lastnega ravnovesja oz.
pripravljenosti za uĉenje uvajamo s pomoĉjo domišljijskega potovanja) jih prebudi in pripravi
na aktivno uĉenje, hkrati pa se skupina nevidno poveţe in umiri.
 Pozitivno naravnani cilji
Pomemben del dneva je postavitev pozitivno naravnanega cilja, ki uĉence spodbudi k
sprošĉenemu delu, kjer se bo vsak potrudil in naredil najveĉ, kar bo zmogel. Zmanjšanje
vsakodnevnega stresa pripomore k umiritvi posameznika, zmanjšuje nestrpnost in nasilje v
skupini. Hkrati mu okrepi samozavest in obĉutek za soĉloveka ter v njem vzbudi ţeljo po
pomoĉi in sodelovanju.
 Samoopazovanje in asertivnost v treh korakih
Uĉence skozi leto uĉim samoopazovanja in zaznavanja drugih. Ob morebitnih
nesoglasjih, zbadanjih ali celo prvih korakih zbujanja agresije do sošolca, jih uĉim
asertivnosti (pozitivne agresivnosti) v treh korakih:
1. korak: Nehaj! Kar poĉneš, mi ni všeĉ.
2. korak: Se objamem (vaja Pozitivne zanke iz sistema Brain gym® posameznika umiri
in hkrati z znakom X sošolcu jasno sporoĉi, da ţeli, da preneha z dejanjem)
3. korak: Poišĉem pomoĉ pri odrasli osebi
 Aktivni odmor
Gibanje kot aktivni odmor nam vsakodnevno sluţi kot zabava, kriţna gibanja (vaja iz
sistema Brain gym®) pa hkrati utrjujejo nova znanja, ki jih pridobivamo skozi dan.
Posluţujem se razliĉnih predlog pesmic, ki jih dopolnjujem z vajami iz sistema Brain gym®
in Gradnikov gibanja. Vaje iz sistema Movement based learning so odliĉno orodje za umiritev
skupine in pripravo na delo.
Primer:
V razred sem prišla po tretji šolski uri, ko je učiteljica tujega jezika zaključila uro.
Učenci so bili zelo nemirni, razdraţljivi, nekateri so tekali po učilnici in se lovili, kljub jasno
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postavljenem pravilu, da po učilnici hodimo. Tudi po sadni malici se niso mogli umiriti, bili
so glasni. Pri sebi čutila izreden nemir in nemoč, zato sem začela predvajati glasbo za
koncentracijo in začela z izvajanjem vaje iz sistema Gradniki gibanja Trkanje po lobanji.
Učenci vajo poznajo in so jo začeli izvajati z menoj. Vzdušje se je v trenutku umirilo, povečala
se je pozornost in zbranost, v razredu je nastala popolna tišina. Vajo smo zaključili s
Pozitivnimi zankami (vaja iz sistema Brain gym®). Učenci so povedali, da so se po vajah
počutili mirne, varne, všeč jim je bila tišina, postalo jim je toplo pri srčku … Naslednjih 20
minut so samostojno, zbrano in v tišini opravljali dogovorjeno delo.
 Šport kot podpora učenju
Ure športa sem zasnovala tako, da je gibanje pogosto usmerjeno kot podpora uĉenju v
tistem dnevu. Uĉenci po tako zasnovani uri v naslednji uĉni uri delajo bolj zbrano, zavzeto,
pozornost je usmerjena preteţno v doloĉeno aktivnost (npr. vaje iz sistema Bal-a-vis-x, Brain
gym®, igre za vzpostavljanje skupinske dinamike …)
 Skupinska igra
Po konĉanem dopoldanskem šolskem delu imajo uĉenci v razredu na izbiro igro z
razliĉnimi konstruktorji (lesene kocke, lego kocke, kliksi …), druţabne igre (ĉlovek, ne jezi
se, domine, karte …), risanje (barvice, flomastri, vošĉenke, krede, zdrob … ), socialne in
didaktiĉne igre. V tem ĉasu urijo socialne vešĉine, razvijajo komunikacijske spretnosti, fair
play in se sprostijo.

3

Namesto zaključka

Cilji, ki sem si jih zadala v zaĉetku šolskega leta, so s predstavljenimi orodji laţje
dosegljivi, uĉenci se v skupini poĉutijo varne, sprejete in sprošĉene, zato je njihovo uĉenje
lahkotnejše in trajnejše. Posamezniki se povezujejo v soĉutno skupino. Zaradi opisanega
naĉina dela je nemira, nestrpnosti in stresa v skupini šestindvajsetih drugošolcev (od tega dva
novinca) manj, skupina se hitreje umiri in laţje sodeluje v skupinskem delu. Takšen naĉin
dela mi omogoĉa soĉutno vodenje v številĉno moĉnem razredu, hkrati pa uĉencem daje
obĉutek spoštovanja, enakovrednosti in sprejetosti ne glede na njihove sposobnosti in
spretnosti. Posameznik ima v tako vodenem razredu prostor za uĉenje in razvoj v svojem
lastnem tempu in napreduje po svojih zmoţnostih.
Vse izkušnje v ţivljenju pridobivamo skozi gibanje, ĉutenje, ĉustvovanje in mišljenje, z
gibanjem spoznavamo svoje telo in svet, v katerem ţivimo. S ponavljanjem ene in iste
dejavnosti utrjujemo nove nevronske poti in to je naravni uĉni proces.
»Ţiveti moramo v rešitvi, ki bo otroku prinesla spremembo … ţivljenje, usmerjeno v
rešitve pomeni ţiveti na duhovnih temeljih, ki ustvarjajo prostor novim moţnostim in
oblikam.« (Koester 2018, str. 9)
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Pozitivna klima kot temelj preprečevanja nasilja v razredu
Positive classroom climate as the foundation of violence prevention
Tjaša Islamĉević Lešnik, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
CIRIUS Kamnik

Povzetek
Ob vstopu v šolski prostor se otrok teţko izogne nasilju. Izpostavljen je lahko
psihiĉnemu, fiziĉnemu, besednemu, ekonomskemu, spolnemu in spletnemu nasilju, kar vpliva
na njegov celostni razvoj, še posebej ĉustveno-socialni, njegove zmoţnosti uĉenja in
upravljanje z ţivljenjem nasploh. Pomembno je, da nasilja ne spregledamo. Nanj moramo biti
pozorni in iskati poti za njegovo omejitev. Raziskave poudarjajo razredno klimo kot odloĉilen
dejavnik pri omejevanju agresivnega vedenja v razredu, pri tem pa je odloĉilen element uĉitelj
kot model in prenašalec strategij na otroke, s podroĉja samoregulacije ob obĉutenju napetosti,
jeze ... in usvajanja strategij za spopadanje s konflikti.
Kljuĉne besede:
samoregulacija.

Nasilje,

razredna

klima,

odnos

uĉitelj–uĉenec,

sodelovanje,

Abstract
When a child enters a school environment, violence is hard to avoid. He/she could be
exposed to psychological, physical, verbal, economic, sexual or online violence which has an
impact on their overall development, especially emotional and social ones, their learning
abilities and life management skills in general. It is essential not to overlook violence. We
should pay attention to it and try to find the best ways to restrict it. Studies emphasize
classroom climate as the determining factor in restriction of aggressive behaviour in a class;
here, a teacher is a decisive element as a model and a carrier of strategies to children in the
field of self-regulation when feeling tension or anger, and conflict resolution strategies.
Keywords: violence, classroom climate, teacher-student relationship, collaboration, selfregulation.
Lektor: Polona Hadalin Baša, univ. dipl. slov.

1

Vstop v medvrstniške odnose

Vstop v šolo lahko otroku predstavlja vir veselja, podpore in zadovoljstva ob sklepanju
medvrstniških odnosov. Omogoĉa pridobivanje socialnih in organizacijskih vešĉin, delovnih
navad, novih spretnosti ter razvijanje svojih talentov. Hkrati je priloţnost za širjenje splošne
pouĉenosti in vsebinskega znanja na podroĉju razliĉnih predmetov.
Lahko pa je strah in odpor ob izpostavljenosti razliĉnim oblikam medvrstniškega nasilja.
Posameznik je lahko ob vstopu v vzgojno-izobraţevalno ustanovo izpostavljen fiziĉnemu
nasilju, kot so brcanje, odrivanje, lasanje …, besednemu nasilju, kot so pripisovanje ţaljivih
vzdevkov, zmerljivke, širjenje laţnih govoric…, psihiĉnemu nasilju z izloĉanjem iz skupine,
osamitvijo, ustrahovanjem, groţenjem …, ekonomskemu nasilju ob izsiljevanju po denarju in
346

drugih materialnih dobrinah (Erb, 2004). Po Peĉjaku (2014) se v osnovnih šolah pojavljata še
dve specifiĉni obliki nasilja, in sicer spolno in spletno nasilje. Prvo obsega otipavanje in
spolno nadlegovanje, drugo pa nadlegovanje, osmešitev, poniţevanje …

2

Vpliv medvrstniškega nasilja na posameznika

Podatki kaţejo, da je letno do 50 odstotkov vseh otrok na svetu, starih od 2 do 17 let,
izpostavljenih doloĉeni obliki nasilja (fiziĉna, spolna ali ĉustvena zloraba) (Hillis et al., 2016).
Izkušnje nasilja, zlasti v otroštvu, lahko škodujejo otrokovemu telesnemu in duševnemu
zdravju ter vplivajo na njegovo ţivljenje nasploh. Nasilje lahko vpliva tudi na izobraţevalni
izid otroka, njegove potenciale in sposobnost uspešnega vodenja lastnega ţivljenja (World
Health Organization, 2019).
V prispevku The Influence of Classroom Aggression and Classroom Climate on
Aggressive-Disruptive Behavior je še posebej izpostavljen vpliv agresivnih posameznikov na
razvoj razreda kot celote. Avtorji poudarjajo tveganje za umestitev prvotno nekonfliktnega
otroka v oddelek, ki zajema veliko agresivnih posameznikov. Ti s provokacijami IN
diferenciacijami krepijo nasilno vedenje kot okuţbo (Farmer et al., 2007). K temu lahko
prispevajo tudi socialne norme, ki strogo sankcionirajo nasilno vedenje. S tovrstnimi prijemi
so namreĉ nasilni posamezniki postavljeni v vlogo ţrtve, kar skozi soĉutje sošolcev oblikuje
sprejemanje in neobsojanje pereĉega vedenja (Boivin, Dodge & Coie, 1995).

3

Pozitivna razredna klima kot orodje za preprečevanje konfliktov

Kot rešitev navajajo oblikovanje pozitivne razredne klime, saj ta spodbuja udejstvovanje
otrok pri uĉenju in krepi njihovo socialno kompetenco (NICHD ECCRN, 2005; Wilson in
sod., 2007). Temelji na pozitivni in podporni interakciji uĉitelja z uĉenci, spodbujanju razvoja
samoregulacije in spretnosti za upravljanje konfliktov (Hamre & Pianta, 2005; Wilson, Pianta
& Stuhlman, 2007). Agresivno – moteĉe vedenje je mogoĉe zmanjšati z uporabo strategij, ki
spodbujajo sodelovalno klimo, razumevanje raznolikosti … Hkrati je pomembno uĉiteljevo
obvladovanje konfliktov, vkljuĉno s podporo ustreznemu ĉustvenemu izraţanju in reševanju
druţbenih problemov (Hamre & Pianta, 2005; Howes, 2000).

4

Pristopi učitelja pri oblikovanju pozitivne oddelčne klime

V tem kontekstu uĉiteljev odnos do uĉencev ne temelji na previsokih zahtevah, nejasnih
navodilih, nefleksibilnih pravilih, avtoritarnosti, vsiljevanjem strahospoštovanja in
izkazovanjem nezaupanja. Med drugim med pasivne oblike prikrite agresivnosti prištevamo
pozabljanje, napaĉno razumevanje, zamujanje, odlaganje izvršitve dogovorjenih dejanj v
nedogled (Gruden, 2019; po Lamovec, 1978). O njej govorimo tudi takrat, kadar
moraliziramo, govorimo nejasno, frustriramo, vzbujamo obĉutek krivde itd. (Gruden 2019; po
Brajša, 1993). Uĉitelj ima torej moĉ, da s svojim funkcioniranjem omeji posledice
neproduktivnega obnašanja v šolski sredini in vpliva na oblikovanje ţivljenjskih kompetenc
otrok.
Uĉinkovite strategije upravljanja in discipliniranja se nanašajo na oblikovanje stalnosti ter
strukture znotraj oddelka, dosledno upoštevanje skupinskih pravil, ki so plod razreda kot
skupnosti. Uĉitelj ob sodelovanju otrok postavi in upošteva meje, ki so spoštljive in niso
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rezultat njegovih kapric ali avtomatizmov ter so oblikovane v skladu z otrokovim
razumevanjem in zmoţnostmi.
Toplo in skrbno skupnost lahko oblikuje z naĉrtovanjem dejavnosti, ki spodbujajo
sodelovanje. Otroci tako spoznajo medsebojno pomoĉ, kooperativnost in zaupanje. Hkrati
dobijo priloţnost, da se drug drugemu predstavijo v drugaĉni, novi luĉi (J. Kreidler, 1984).
Uĉinek tovrstnih dejavnosti je veĉji, ĉe se odrasli v njih enakovredno vkljuĉi. Tovrsten pristop
prispeva k oblikovanju lastne vrednosti. V slovenskem prostoru s tem namenom uĉitelji
velikokrat organizirajo razredne dramske igre in druge oblike nastopov, v katerih tudi sami
odigrajo izbrano vlogo.
Eden od kljuĉnih dejavnikov za zmanjšanje nasilja znotraj skupnosti je torej odpravljanje
tekmovalne atmosfere. Kadar je razredna klima napolnjena s teţnjo po tekmovalnosti, otroci
delujejo drug proti drugemu in ne drug z drugim (J. Kreidler, 1984). Njen efekt lahko
zmanjšamo tudi z izpeljavo socialnih iger v oddelku. Socialne igre so vedno naĉrtovane,
vodene in ustvarijo umetno situacijo, ki ima doloĉen namen. Svoj cilj doseţejo, ĉe se o
dogajanju med igro in po igri pogovarjamo; sprašujemo, kako so doţiveli igro, kako so
sprejeli ostale ĉlane skupine, kako so se poĉutili ... So eden od naĉinov, kako izboljšati
medsebojne odnose, se povezati, osamljeni otroci pa laţje vstopijo v stik z drugimi. Uĉenci
postanejo bolj solidarni, med njimi se razvije medsebojna pomoĉ in sprejemanje razliĉnosti.
Pozitivna stran socialnih iger je tudi ta, da ima uĉitelj z uĉenci moţnost vzpostaviti bolj
enakopraven odnos in jih pri tem vsestransko spoznati (Virk-Rode, Belak-Oţbolt, 1990).
Priloţnost za razvijanje tolerantnosti je mogoĉe oblikovati tudi skozi komunikacijske
kroge. Gre za ustvaritev okolišĉin, v katerih se lahko vsak otrok izrazi na svoj naĉin, pove, kaj
mu je všeĉ in kaj ne, se pohvali z doloĉenimi spretnostmi, ki so pri njem bolj razvite.
Pozornost je namenjena uĉenju upoštevanja posameznikove perspektive (Kustec (2013) in
jasnega sporoĉanja obĉutkov, ĉustev, misli, namenov, potreb … s ciljem po usvajanju
medsebojne komunikacije, s prepoznavanjem primernih odzivov.
Trening samoregulacije je mogoĉe pri uĉencih izvajati ob konfliktnih situacijah z
zastavljanjem vprašanj. Kadar pride do sporov, otroci obiĉajno reagirajo z napadom, begom
ali vkljuĉitvijo nekoga tretjega (J. Kreidler, 1984). Situacijo lahko omilimo tako, da ne
usmerjamo pozornosti na posameznike (kdo je zaĉel …), ampak na problem, da udeleţence
spodbudimo k opisu svojih ĉustev, razumevanju perspektive drugega in jih z vprašanji
usmerimo k iskanju optimalnih razrešitve spora. S takšnim pristop konflikt sluţi uporabnemu
namenu, razvija prevencijo zanje, kot je boljše razumevanje med uĉenci …

5

Skrb za kolektivno se začne pri posamezniku

Z navedenimi pristopi uĉitelj pri uĉencih razvija zavedanje sebe in drugih, sposobnost
interakcije in komunikacije z drugimi ljudmi ter doloĉeno razumevanje njihovih mentalnih
stanj (Warden in Christie, 2001). Poleg socializacije pa poteka tudi proces individualizacije. V
tem procesu se razvija posameznikova osebnost, njegove posebne znaĉilnosti, interesi, ĉustva,
volja, miselnost, znaĉaj in temperament, sposobnosti, znanja ter spretnosti. Uĉi se spoznavati
svoje druţbeno okolje ter usvaja norme in pravila, ki veljajo v njegovi druţbi in kulturi, ter jih
postopno sprejema za svoje (Musek, 1993). Razvijanje posameznikove osebnosti poteka le v
druţbi in ugodni druţbeni klimi, zato je pomembno, da se uĉitelj zaveda svoje moĉi v
oddelku. Oblikovanje kompetentnih posameznikov za upravljanje s svojim ţivljenjem je
kvaliteta, ki se odraţa v kolektivnem dobrem.
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Vloga šole pri učencu z izkušnjo nasilja v druţini in medvrstniškega nasilja
The Role of School among Pupils Experiencing Domestic and Peer Violence
Polonca Bilbija, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, OŠ Grm Novo mesto

Povzetek v slovenskem jeziku
V prispevku z naslovom Vloga šole pri uĉencu z izkušnjo nasilja v druţini in
medvrstniškega nasilja bom na zaĉetku opredelila teoretski okvir nasilja. Predstavila bom
primer uĉenca, ki je doţivljal dvojno izkušnjo nasilja. Opredelila bom znaĉilnosti njegove
druţine in medvrstniške skupine, osebnostne lastnosti, vedenjske znaĉilnosti, moĉna podroĉja
in teţave, s katerimi se je sooĉal. Razmišljala bom o vlogi šole kot varovalnega dejavnika
uĉencu in lastni vlogi pri zašĉiti, podpori, usmerjanju in svetovanju uĉenca. V prispevku bom
podrobno opredelila in predstavila mojo kontinuirano podporo, vodenje in svetovanje v ĉasu
šolanja uĉenca v obdobju šestih let, od uĉenĉevega 8. do 14. leta.
Kljuĉne besede: Uĉenec, nasilje v druţini, medvrstniško nasilje, podpora, svetovanje.
Abstract
At the beginning of my article entitled The Role of School among Pupils Experiencing
Domestic and Peer Violence I will define the theoretical framework of violence. The case of a
pupil, who experienced double violence, will be presented. Characteristics of his family and
peer groups, his personality, his behavioural traits, his strengths and the problems he has been
facing will be outlined. I will shed some light on the role of school as protective factor for
pupils, and my own role in protecting, offering support, guiding and counselling pupils. In
this article, I will define in detail, and present my continuous support, leadership and
counselling during the pupil‟s education in the period of six years, from 8 to 14 years.
Key words: pupil, domestic violence, peer violence, support, counselling.
Lektoriranje: Staša Sabatucci

1

Uvod

V svoji dvaindvajsetletni pedagoški praksi se v razliĉnih vlogah: uĉiteljice, svetovalne
delavke in pomoĉnice ravnateljice, s pojavnostjo nasilja stalno sreĉujem. Pri izvajanju
vzgojno-izobraţevalnega dela in vzgojnem delovanju OŠ Grm je prepreĉevanju nasilja
namenjeno veliko pozornosti. V prispevku povezujem teoretska izhodišĉa na podlagi prebrane
in povzete strokovne literature s konkretnimi pedagoškimi izkušnjami. Predstavljeno je delo z
uĉencem, ki je pustil velik peĉat v mojem strokovnem in osebnem ţivljenju, med uĉitelji, na
naši šoli in širše. Uĉenec je kljub neugodnim druţinskim razmeram uspel doseĉi vrh na
uĉnem, umetniškem in osebnem podroĉju. Med osnovnošolskim izobraţevanjem se je sooĉal
z dvojno izkušnjo nasilja. K oblikovanju osebnosti uĉenca je šola v vlogi varovalnega
dejavnika in z mojimi kontinuiranimi dejavnosti pomoĉi, podpore in usmerjanja, prispevala
mnogo.
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2

Teoretski okvir nasilja

2.1 Teoretski okvir druţinskega nasillja
Avtorica Filipĉiĉeva opredeljuje pojem druţinskega nasilja z vidika treh skupin
kriminoloških teorij: prva pojasnjuje nasilje v druţini na podlagi lastnosti posameznikov, tako
bioloških kot kasneje pridobljenih (agresivna osebnost ali osebnostni deficit, kot je alkohol),
druga izvira iz socialne psihologije, usmerjene na interakcijo med posameznikom in okoljem,
in poudarja, da je vir nasilja ravno v interakciji, tretja, sociološka ali sociokulturna teorija, pa
analizira pomen socialnih struktur (norme, vrednote, institucije, delovanje sistema) pri
pojasnjevanju nasilja v druţini. (Filipĉiĉ 2002).

2.2 Teoretski okvir medvrstniškega nasilja
»Nasilje posameznika obravnavamo kot obliko neţelenega vedenja, ki se pojavlja v
kontekstu šole.« (Milivojević, 2010, str. 11).
Pri medvrstniškem nasilju gre za izpeljavo iz angleške besede »bullying«, v starejši
literaturi navajana kot trpinĉenje med uĉenci, v novejši literaturi pa kot medvrstniško nasilje.
(Peĉjak 2014).
»Medvrstniško nasilje je torej agresivno vedenje, ki je namerno (ne nakljuĉno ali
posledica igre) in vkljuĉuje neravnovesje moĉi. Pogosto se nasilje dogaja stalno.« (Peĉjak,
2004, str. 9).

3

Značilnosti druţine učenca

Uĉenec izhaja iz petĉlanske druţine, ima starejšo sestro in mlajšega brata. Mati je
ljubeĉa, vzgoja ustrezna. Oĉe pretirano strog, vzgoja neustrezna, tradicionalna (brez pohvale,
brez nagrade, s kaznimi, tudi telesnimi), mami je oĉital pretirano zašĉitništvo do otrok.
Uĉenca ni sprejemal, ker se mu ni podredil, mu je jezikal, se mu je upiral in pretirano
razmišljal s svojo glavo, zanj je bil umetnik in ne moški. Uĉenca je oĉe poniţeval,
omalovaţeval, kritiziral.
Notranji konflikti v druţini, verbalno, psihološko in fiziĉno nasilje nad uĉencem so
privedli v uĉenĉevem 8. razredu do prepovedi pribliţevanja oĉeta otrokom, o ĉemer smo bili
obvešĉeni s strani sodišĉa in mame, kasneje pa do loĉitve staršev.

4

Značilnosti medvrstniške skupine učenca

Medvrstniška skupina uĉenca je bila izrazito storilnostno naravnana in tekmovalno
usmerjena. Zaznati je bilo pomanjkanje komunikacijskih in socialnih spretnosti v skupini.
Uĉenec je s svojo empatijo, subtilnostjo, umetniško inteligenco izstopal, bil nesprejet in
velikokrat tarĉa posmeha ali vzbujal zavist in ljubosumje sošolcev.
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5

Značilnosti učenca

5.1 Osebnostne značilnosti učenca
Uĉenec je od sovrstnikov oĉitno izstopal po zrelosti, obĉutljivosti, empatiji, delavnosti,
perfekcionizmu in pretirani odgovornosti (tudi za sorojenca in mamo).

5.2 Vedenjske značilnosti učenca
Zaradi travmatiĉnih dogodkov v druţini, izkušnje nasilja s strani oĉeta in sovrstniškega
nasilja, je uĉenec razvil kompenzatorna vedenja, ki so bila njegovo varovalo: razvil je
perfekcionizem in tekmovalnost, ki je bila obliţ za njegovo samopodobo, distanciral se je od
sovrstnikov, v odnose je vstopal le s tistimi uĉitelji, ki jih je cenil in ĉutil njihovo podporo.

5.3 Močna področja učenca
Uĉenec je bil prepoznan kot nadarjen, dosegel je kriterij 90. percentila na testu splošne
inteligentnosti in na ocenjevalni lestvici uĉiteljev za splošno-intelektualno, uĉno, ustvarjalno,
voditeljsko in umetniško podroĉje.

6

Vloga šole kot varovalnega dejavnika

Usmerjena je bila predvsem v razvijanje uĉenĉevih umetniških potencialov. Uĉenec je
imel tri uĉitelje mentorje: na likovnem, literarnem in glasbenem podroĉju. Kulturnoumetniška dejavnost OŠ Grm je zelo razvejana in tako je bil uĉenec vkljuĉen v nastope na
šolskih prireditvah v vlogi recitatorja ali voditelja, pisanje literarnih prispevkov pri šolskem
ĉasopisu Najĉa in udeleţbo na literarnih nateĉajih, igranje dramskih uprizoritev, izdelovanje
likovnih izdelkov (razstave, nateĉaji), petje v mladinskem pevskem zboru in klavirske
spremljave.

Slika 1: Risba starke 2 (Uroš, 14 let)
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7

Podpora, vodenje in svetovanje učencu

V ĉasu osnovnošolskega izobraţevanja sem se z uĉencem sreĉevala od njegovega 8. do
14. leta, najprej kot uĉiteljica v oddelku podaljšanega bivanja, kasneje kot njegova svetovalna
delavka.
Nudila sem mu podporo, da ja lahko razvijal svoje talente: usmerjala sem ga v razvijanje
umetniških potencialov, motivirala za ustvarjanje in prijave na nateĉaje, razstave … Poleg
navedenega sem zanj pridobila doniran prenosni raĉunalnik, na katerem je lahko umetniško
ustvarjal.
Z uĉencem sem vzpostavila poglobljen odnos, imel je moţnost kadarkoli priti na klepet
ali po nasvet. V trenutkih napetosti v oddelku je imel dovoljenje, da je prišel v mojo pisarno,
kjer se je lahko sprostil in umiril. Nudila sem mu nenehno dostopnost. Sreĉevala sva se po
potrebi. Delovala sem na razvijanju in poglabljanju obĉutka varnosti in sprejetosti, socialnih
spretnosti in pozitivne samopodobe.
Uĉencu sem izraţala stalno naklonjenost, podporo in izraţala pohvale na njegovo
osebnost, mu redno dajala strouke na njegova ravnanja, vedenja in doseţke. Preko odnosa in
socialno-pedagoških vaj sem ga usmerjala v modifikacijo razmišljanja, ĉustvovanja in
odzivanja.
Ĉesto je bilo potrebno sodelovanje z razrednikom in svetovalno delo z oddelkom z
namero uĉenja sprejemanja drugaĉnosti razmišljanja in omilitve vrstniških odzivov
(odklanjanje, verbalno nasilje, šikaniranje, omalovaţevanje ...).
Nemalokrat sem v procesu svetovanja delovala tudi z uĉitelji in omilila njihove odzive na
uĉenca, ki so nastali na podlagi nerazumevanja njegovih reakcij kot posledice obrambnega
vedenja (zaznavali so oholost, ostrino, vzvišenost, verbalno nastrojenost …).
Na zaĉetku svetovalnega procesa je imel uĉenec popolnoma porušen obĉutek varnosti in
sprejetosti, ki je izviral iz neugodne druţinske situacije in bil posledica psihiĉnega in
fiziĉnega nasilja s strani oĉeta.
Poleg svetovalnega procesa z uĉencem sem vodila ves ĉas kontinuiran svetovalni proces
z mamo uĉenca. Oĉe je vstopil v proces svetovanja na ţeljo mame ob pojavu druţinskih teţav,
na svetovalni razgovor je prišel skupaj z ţeno dvakrat. Tretjiĉ se je pri meni oglasil sam,
zagrozil, da (navajam): »… takoj pusti mojo druţino pri miru, drugaĉe boš »naj…..« in bom
jaz tebe prijavil«. Mama se je v svetovalnem procesu opolnomoĉila, prijavila nasilje, se od
oĉeta loĉila in z otroki odselila.

8

Zaključek

Pogled nazaj, v ĉas uĉenĉevega osnovnošolskega doţivljanja in oblikovanja zrelosti, me
kljub trpkosti in boleĉini, ki jo je uĉenec doţivljal, navdaja z optimizmom. Bila sem njegova
opora, zaveznica in zaupnica, njegov varovalni dejavnik. Tako moĉan stavek si drznem
zapisati zgolj zato, ker mi ga moj uĉenec, vsakokrat, ko se sreĉava, ubesedi. Z uĉencem imava
še vedno moĉno vez, odnos. Trenutno je star 23 let in je izjemno uspešen na strokovnem
podroĉju, diplomiral je na enem izmed umetniških podroĉij, nedavno se je vrnil iz študijske
izmenjave v tujini. Navkljub druţinskem nasilju s strani oĉeta se je osebnostno razvil v
socialno moĉno, zrelo in odgovorno osebnost.
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Spletno nasilje
Cyberbullying
Peter Bunetić, prof. glas. (UN), predmetni uĉitelj, OŠ XIV. divizije Senovo

(shutterstock.com)
Povzetek (slovenščina)
Vzgoja in izobraţevanje otrok in mladostnikov poteka v veĉ fazah uĉnega procesa. Starši
in uĉitelji posveĉamo veliko ĉasa in vlagamo veliko truda za doseganje uspeha otrok. Vse
preveĉ pa zanemarjamo skrb za kvalitetno preţivljanje prostega ĉasa otrok, ĉeprav vemo, da
ga le-ti izkoristijo predvsem s tehnološko dovršenimi napravami, povezanimi v splet. Tam se
lahko izdajajo za nekoga drugega, se pogovarjajo s prijatelji, ki jih ne poznajo, ali pa so celo
tarĉa spletnega nasilja najrazliĉnejših oblik. Zaradi osebnostnih stisk otroci ne upajo prijaviti
nasilja, saj so prepriĉani, da bodo v oĉeh drugih oznaĉeni za strahopetne. Ko se nasilje
stopnjuje in je prepozno za ukrepe, lahko le-to privede do dramatiĉnega razpleta.
Kljuĉne besede: tehnologija, splet, cyberbullying, nasilje, ţrtev.
Povzetek (angleščina)
The education of children and adolescents takes place in several stages of the learning
process. Parents and teachers devote a great deal of time and effort to achieve their child's
success. Too often we neglect the concern for quality of children's leisure time, although we
are aware of the fact that they spend it with technologically sophisticated devices connected to
the Internet. They can pretend to be somebody else, talk to friends they do not know, they
could even be a target of cyberbullying or harassment of various kinds. Due to personal stress,
they do not dare to report violence as they are convinced, they are going be marked as
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cowards in the eyes of the others. When the violence escalates and is too late to take
measures, the whole situation can lead to a dramatic unravelling of the events.
Ime in priimek lektorja: Miroslava Škoberne

1

Splet – past ali pot do uspeha?

V ĉasu sodobnih komunikacij, pametnih telefonov, tablic in raĉunalnikov pogosto
pozabljamo, da je otrokom potrebno privzgojiti kulturo obnašanja na spletu. Splet naj bi
mladim pomagal pri izoblikovanju identitete, v resnici pa s pastmi na vsakem koraku
preizkuša njihove sposobnosti, v smislu, kaj je prav in kaj narobe. Nemalokrat smo priĉe
spletnim prevaram lahkomiselnih odpiralcev priponk v e-pošti ali ustvarjanja laţnih profilov
oseb na socialnih omreţjih. Še veĉ; v osnovnošolskih klopeh se pojavljajo situacije, ko otroci
zaradi stisk, povezanih s spletnim nasiljem, ne najdejo izhoda. Komu bi lahko zaupali? Koga
bi poklicali? Kdo bi znal rešiti njihove teţave? Kaj, ĉe bodo sošolci mislili, da so strahopetni?
(Slomšek, 2018)
Otroci pozabljajo, da niso sami krivi, ĉe jih nadlegujejo. Spletno nadlegovanje je
nedopustno vedno in povsod!
(https://safe.si/nasveti/spletno-in-mobilno-trpincenje/spletno-in-mobilno-trpincenje-10naj-nasvetov)

2

Zavedanje spletnega nasilja

Kaj je spletno nasilje? Vse vrste nasilja, tako tudi spletno, lahko pustijo trajne posledice
pri ljudeh. Obstaja veliko vrst spletnega nasilja; nekatere so tako pogoste, da jih imamo ljudje
za nesporne, vsakdanje, kar z drugimi besedami pomeni, da jih ne obĉutimo kot nasilje.
Ker so angleško govoreĉe drţave prve vstopale v splet, so tudi najprej opazile
pomanjkljivosti in nevarnosti le-tega. Najveĉ izrazov za spletno nasilje je prav iz tega razloga
v anglešĉini (npr. cyberbullying – spletno ustrahovanje, sexting – seksting, catfish – laţna
identiteta, herassment – nadlegovanje, flamming – spletni spori, tagging – oznaĉevanje, npr.
slik).
(https://safe.si/nasveti/neprimerne-in-nezakonite-vsebine/nasilje-na-spletu)
Osnovnošolski otroci so najveĉkrat na prehodu iz 5. v 6. razred sooĉeni z dejstvom, da so
samostojnejši; starši od njih priĉakujejo, da se bodo znali uĉiti, pisati domaĉo nalogo in
poslediĉno tudi ukvarjati z dinamiĉnim in vsemogoĉim spletom. Glede samostojnosti pri
pisanju nalog in uĉenju imajo najbrţ prav, ĉe so se v zgodnejši fazi šolanja pogosto ukvarjali z
otroki. Trditev, da je otrokom splet samoumeven, saj so vendar odrašĉali ob njem, je zmotna.
Starši in tudi otroci morajo vloţiti veliko truda in znanja v razumevanje delovanja spleta.
Do spletnega nasilja pride, ko mladostnik preizkuša svoje meje in meje drugih, ko izraţa
ne samo pozitivna, temveĉ tudi negativna ĉustva (jeza, ţalost, sovraštvo), ko izraţa svojo
(pre)moĉ in ţrtvi prepreĉuje, da bi se takemu vedenju uprla. Najpogosteje so ţrtve otroci, ki
nekako izstopajo od ostalih zaradi videza, (ne)uspeha, imena, narodnosti, veroizpovedi,
socialnega statusa. Iz strahu, da bi jih sovrstniki dojemali kot slabiĉe ali strahopetneţe, ne
upajo povedati, kaj se dogaja. Ţrtvin strah se še poveĉa, ko dlje ĉasa in pogosteje traja napad
nanjo.
(Klanĉnik, 2013)
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Posledice spletnega nasilja so velikokrat nevidne, lahko pa pustijo doţivljenjske
posledice in psihološke rane (depresija, nespeĉnost, nizka samopodoba in samozavest).
Veĉina ţrtev se teţko pobere po negativnih izkušnjah in ima zelo negativen odnos do vsega,
kar je povezano s tehnologijo in spletom. V skrajnih primerih pride lahko do samopoškodbe,
samomorilskih misli ali do samomora ţrtve.
(Magdiĉ, 2016)
K uspešnemu prepreĉevanju spletnega nasilja lahko pripomore pozitivna samopodoba
otrok, ki jo pridobijo doma ţe v ranem otroštvu. V vzgojnih in vzgojno-izobraţevalnih
zavodih (vrtci, šole) pa moramo skrbeti za pozitivno klimo in vzdušje, graditi na medsebojnih
odnosih, vkljuĉenosti posameznikov v skupine, itd. Pomembne so tudi vrednote, ki temeljijo
na veĉletnih izkušnjah (npr. medgeneracijsko znanje in sodelovanje, strpen dialog,
spoštovanje).
Primer, ki ga bom podal, je neresniĉen; lahko bi se dogajal v katerem koli okolju znotraj
osnovne šole:
Majda je bila prikupna šestošolka, rahlo zadrţana. Po uspehu je prednjačila v razredu in
nikoli ni odklonila pomoči sošolcem. Doma ni bilo vse v najlepšem redu; oče in mama sta se
razšla in ţivela je z mamo pri maminih starših. Mama se je na moč trudila ustreči hčeri, da bi
imela dobre pogoje. Majda je imela topel dom, prostor za učenje, obleke… Obleke, ki niso
bile priznanih znamk. To so Majdine sošolke kmalu opazile in se prenehale druţiti z njo.
Opazko so dodale tudi na socialno omreţje, kjer so ustvarile skupino z namenom, da bi se ji
posmehovale. V skupini je prevladovalo mnenje, da si lahko enakovreden drugim, če se
oblačiš v oblačila priznanih znamk, uporabljaš drage mobilne naprave in ne upoštevaš
staršev. Če pa pripomoreš še h kakšni komični opazki na račun Majde, si dobrodošel. Tudi
Majda je izvedela za skupino in bila zelo ţalostna, zaprla se je vase, situacija se je odraţala
pri uspehu, ki je vidno padel. Zgodba se je zapletla, ko so nekatere članice skupine začutile,
da Majdi s svojim početjem delajo krivico in so med uro pouka začele šušljati o tem tako
glasno, da je morala učiteljica prekiniti razlago. Postopoma so učenke učiteljici povedale
zgodbo o spletnem nasilju nad sovrstnico. Učiteljica je bila dobro poučena o mnogih pasteh
spletnega nadlegovanja, saj se je nedolgo nazaj izobrazila na seminarju o preprečevanju
spletnega nasilja med osnovnošolci. Na razrednih urah je zbrala čim več vpletenih in jih
poskušala izobraziti o dejanjih in posledicah spletnega nasilja. Usmerila jih je k
samostojnemu brskanju po spletu z namenom poiskati organizacije v Sloveniji, ki delujejo
preventivno in v prid otrokom ter odraslim za zaščito pred spletnim nasiljem. Po mnogih
pogovorih in zastavljenih vprašanjih so se dogovorile z Majdo, da bodo skušale najti skupni
interes, kjer bi bile lahko spet povezane. Strinjale so se, da za igranje odbojke ne potrebujejo
oblačil priznanih blagovnih znamk, dragih mobilnih aparatov in ne spleta.
Namišljen primer je dobil epilog, kot bi si ga ţeleli. Ţal ne gre vedno tako. Splet na eni
strani odpira številne pasti, na drugi pa daje številne moţnosti, da se prav o pasteh lahko
pouĉimo in se jim izognemo. Starejši, tako uĉitelji kot tudi starši, nosimo odgovornost, da
svoje znanje in vedenje o nevarnosti spleta prenašamo na mlajše rodove. Ne sme nas
preslepiti misel, da otroci vedo veliko ali vse, ker je resnica drugaĉna. Skupaj bomo zmogli
reĉi NE preveĉ razširjenemu in nevarnemu spletnemu nasilju.

3

Vedeti, da ne bi bili nevidni

Nasilje v razliĉnih oblikah je vedno bilo prisotno v šolskih klopeh, vendar se je po navadi
konĉalo, ko so otroci odšli domov. Danes se na to ne moremo veĉ zanesti, saj imajo otroci
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moţnost biti na spletu predvsem v ĉasu po koncu pouka in takrat se za nekatere nasilje šele
zaĉne. Zavedo se najveĉkrat šele takrat, ko je prepozno za umik.
Biti osvešĉen in dobro pouĉen o prednostih in slabostih spleta (ter le-temu pripadajoĉe
tehnologije) je dandanes znanje, ki ga premorejo redki. V Sloveniji obstaja veliko organizacij,
ki z nasveti pomagajo otrokom in odraslim dojeti virtualni svet okoli njih. Vsak ĉlovek je
poseben individuum, še posebej pa otrok, zato mu moramo posvetiti veliko ĉasa in truda, ga
nauĉiti uporabljati pozitivne strani spleta ter tehnologije v njegovo korist in veselje.
O spletnem nasilju moramo govoriti glasno, se mu posvetiti z veliko mero pozornosti pri
vzgojno-izobraţevalnem procesu. Na to temo je potrebno organizirati še veĉ delavnic,
posvetov, seminarjev za otroke, starše in uĉitelje/vzgojitelje. Primere spletnega nasilja je
potrebno jemati skrajno resno in odgovorno, z ţrtvami se moramo pogovoriti in jim nuditi
vsakršno pomoĉ, povzroĉitelje pa prijaviti odgovornim organom. Z ozavešĉanjem, s
prenosom znanj in pravilno vzgojo moramo narediti prve, a nadvse pomembne korake.

4
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Model ABC
Model ABC
Marjana Šoš, uĉiteljica slovenskega jezika in sociologije
OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Povzetek
Za prepreĉevanje nasilja v šoli so zelo pomembna ĉustva. Uĉence in uĉitelje bi zato
morali izobraziti o osnovnih ĉustvih in o povezanosti ĉustev z nasilnim ravnanjem. Ali
mladostniki znajo ostati mirni, ko nastopijo teţave, poznajo samokontrolo ĉustev, znajo
izraziti ĉustva, ko je to primerno? V tekmovanju s ĉasom, z ocenami, s sošolci, s statusom …
vsakodnevno vstopajo v konflikte. Pedagoški delavci bi zato morali prepoznati, prepreĉiti in
omiliti konflikt. Vzrokov za njihov nastanek je veliko, pomembno pa je, ugotoviti ĉustvo, ki
ga je uĉenec obĉutil pred konfliktom.
V prispevku je kot primer uĉinkovitega reševanja konfliktov prikazan model ABC. Da bi
razumeli vedenje uĉenca, moramo prepoznati ozadje. Namreĉ šele ko uĉitelj razume vzgibe za
uĉenĉevo vedenje, lahko zaĉne naĉrtovati reševanje konflikta.
Kljuĉne besede: ĉustva, konflikti, ABC model.
Abstract
Emotions are very important for preventing violence in school. Pupils and teachers
should therefore be educated about basic emotions and how emotions are related to bullying.
Do adolescents know how to stay calm when experiencing problems, do they know how to
control their emotions, do they know how to express emotions when appropriate? In
competition with time, grades, classmates, status... they are entering conflicts daily. Teachers
should recognize, prevent and alleviate conflict. There are many reasons for its occurrence,
but it is important to identify the emotion felt by the student before the conflict arises.
The paper illustrates the ABC model as an example of effective conflict solution. In order
to understand the student's behavior, we need to recognize the background. When the teacher
understands the impulse for the student's behavior than he or she can begin planning the
solution of the conflict.
Key words: emotions, conflict, ABC model.
Lektorica: Marjana Šoš

1

Čustva, vedenje – nasilni čustveni odzivi

Za svoja ĉustva in vedenje je vsak odgovoren sam. Tako ima vsak v sebi moĉ, da svoja
ĉustva in vedenje lahko spremeni, ĉe se tako odloĉi (Milivojević 2008). Ĉustva lahko
razumemo kot posledico razumevanja in vrednotenja situacij, v katerih se uĉenec nahaja.
Porajanje razliĉnih ĉustev je zato odvisno od tega, kako uĉenec stvari osmišlja in koliko so
mu pomembne (Muršiĉ, Pušnik 2008). Negativna ĉustva vodijo v medosebne konflikte med
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uĉenci samimi in med uĉenci in uĉitelji. Ker nasilno ravnanje v medosebnih odnosih
razumemo kot del posameznikovega ĉustvenega odzivanja, lahko besedno zvezo »nasilno
ravnanje« nadomestimo z »nasilnimi ĉustvenimi odzivi« (Muršiĉ 2008). Vloga uĉitelja tu ni
spremeniti uĉenĉevo vedenje, ampak da skuša prispevati k uĉenĉevi odloĉitvi, da bo vedenje
spremenil.
Ţe drugo leto sodelujem v podporni mreţi za varno in spodbudno uĉno okolje, kjer smo
med drugim spoznali in preizkušali tudi model ABC. Osnovna ideja modela ABC je, da naših
ĉustev in vedenj (C: posledice) ne doloĉajo neposredno ţivljenjski dogodki (A: aktiviranje
dogodkov), temveĉ naĉin, kako te dogodke kognitivno obdelujemo in ocenjujemo (B:
prepriĉanja).

2

Model ABC (ADVERSITY  BELIEFS  CONSEQUENCES)

Model ABC je ustvaril psiholog in raziskovalec dr. Albert Ellis. Pomagal naj bi nam
razumeti povezavo med stisko (A), prepriĉanji (B) ter ĉustvenimi in vedenjski odzivi (C).
A predstavlja dogodek, ki se je zgodil, situacijo, v kateri se je uĉenec znašel, ali misel, ki
se je uĉencu porodila.
B predstavlja pomen in pomembnost, ki ju je uĉenec temu dogodku, situaciji, misli
pripisal.
C predstavlja ĉustvo, ki ga uĉenec ob tem obĉuti in ki spodbudi mišljenje v smeri
odloĉitve za vedenje in druge akcije (Rutar Ilc, Rogiĉ Oţek, Gramc 2017).

A

B

C

DOGODEK

PRIPISOVANJE
POMENA IN
VREDNOSTI

ČUSTVO, KI
PRIPELJE DO
VEDENJA

/MISEL/
SITUACIJA

Da bi uĉitelj razumel vedenje uĉenca, mora poznati uĉenĉeve vrednote in merila, na
podlagi katerih dojema situacije, in ozadje dogodka. Pomaga si lahko z vprašanji:
A Kaj natanĉno se je zgodilo? (Išĉemo sproţilni dogodek.)
B Na kaj si takrat pomislil? Kako si to razumel? (Išĉemo pomen.)
Zakaj ti je bilo to tako pomembno? Katera tvoja vrednota je bila ogroţena ali potrjena?
(Išĉemo vrednoto.)
C Katero ĉustvo si takrat obĉutil? (Rutar Ilc, Rogiĉ Oţek, Gramc 2017)
Svoje ugotovitve lahko uĉitelj strne – zgodilo se je to (A) in ti si to razumel tako (B). Ker
je tebi to pomembno, si tako ĉutil (C). Kot posledica tega ĉustva, se pokaţe vedenje (Rutar
Ilc, Rogiĉ Oţek, Gramc 2017).
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2.1 Primer razumevanja dogajanja v razredu s pomočjo ABC
Uĉenci 4. razreda so se v garderobi pripravljali, da gredo v ĉasu podaljšanega bivanja
ven. Dva uĉenca sta se zaĉela loviti po garderobi. Naenkrat je eden potisnil drugemu v nos
kljuĉ. Poškodovani uĉenec je zaĉel moĉno krvaveti. Poklicali smo starše poškodovanega
uĉenca in odpeljali so ga k zdravniku..
Uĉenca, ki je sošolca poškodoval, sem poklicala na razgovor. Bil je prestrašen in moĉno
je jokal. Najprej sem ga umirila, nato pa sem ga vprašala, kaj toĉno se je zgodilo, preden je
poškodoval sošolca (A). Povedal je, da so bili v garderobi, da je ta sošolec prišel mimo njega
in ga brcnil. Na to se ni odzval, sedel je na klop in vrtel kljuĉe, ki so mu padli na tla. Takrat so
se mu trije sošolci zaĉeli smejali in eden je stopil k njemu in mu rekel, da je smešen. (A,
sproţilni dogodek, situacija)
Uĉenca sem vprašala, na kaj je takrat pomislil, kako je to razumel? (B) Povedal mi je, da
ga je bilo sram, bil je prizadet in šlo mu je na jok, saj ga imajo za »bedaka«. Ţelel se je druţiti
z njimi, oni pa so se mu smejali. Uĉenca sem vprašala, katero ĉustvo je ob tem obĉutil? (C)
Uĉenec mi je v joku povedal, da ga je bilo sram, bil je ţalosten in hkrati jezen. Sošolca, ki mu
je rekel, da je smešen, je zaĉel loviti in ko ga je ujel, je proti njemu stegnil roko, v kateri je
imel kljuĉe in ga s kljuĉem poškodoval.
Naslednji dan sem zgodbo preverila še pri poškodovanemu sošolcu. Ta je potrdil, da se
mu je res smejal, da mu je res rekel, da je smešen in da ga je res prej brcnil – a se je samo
šalil, ni se norĉeval.
Pogovorila sem se še z obema, povzeli smo dogajanje in oba sta potrdila potek dogodka.
Skupaj smo ugotovili, kaj se je zgodilo in kako je dogodek potekal. Poškodovani sošolec je
razumel, da je sošolca, ko se mu je smejal, prizadel, v resnici pa tega ni mislil.
Uĉenec je dogodku (smeji se mi) pripisal napaĉen pomen, k temu je dodal še pomembno
vrednoto (ne marajo me) in zgodilo se je negativno vedenje. V toĉki C je uĉenec obĉutil
neprijetno ĉustvo (jezo, ţalost) in ker teţko prenaša neprijetnosti in ni razumel, kaj se dogaja,
se je nekontrolirano odzval.

3

Zaključek

Na naši šoli smo uĉitelji, ki smo vkljuĉeni v podporno mreţo za varno in spodbudno uĉno
okolje, zaĉeli uporabljati model ABC. Izkazalo se je, da nam je velikokrat uspelo pravoĉasno
prepreĉiti ali omiliti konflikt.
S pomoĉjo modela ABC smo ugotovili, da so ĉustva zelo pomembna za prepreĉevanje
nasilja v šoli. Vpeljali smo ĉustveno opismenjevanje in uĉence uĉimo, da razmislijo, preden
se odzovejo in izberejo vedenje – da sprejmejo odloĉitev, kaj bodo s ĉustvom, ki ga obĉutijo v
doloĉeni situaciji, naredili. Zavedamo se, da se teh socialnih vešĉin otroci ne nauĉijo ĉez noĉ,
da je smiselno zaĉeti takoj, ko vstopijo v šolo. Zasnovano mora biti dolgoroĉno tako na ravni
oddelĉne skupnosti kot na ravni celotne šole, poteka pa lahko v vsakem razredu, celo pri vsaki
uri.
Uĉitelj mora uĉence vzgajati za sobivanje, sodelovanje in solidarnost, sam pa mora
pravoĉasno zaznati, katera ĉustva uĉenec doţivlja v šoli in kakšne so posledice njegovih
odzivov. Ko razume uĉenĉevo delovanje, uĉenec tudi sam zaĉenja razumeti svoje vedenje,
hkrati pa se vzpostavi tudi odnos med njima in zaupanje uĉenca, da ga nekdo razume in ve,
kako se poĉuti in zakaj.
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S prepriĉevanjem in dobrim odnosom, usmerjeno komunikacijo in razumevanjem procesa
ABC uĉitelj pomembno prispeva, da bo uĉenec pomen spremenil, ĉeprav bo zadnji, ki bo
odloĉal in spreminjal pomen, vedno uĉenec. Ko bo uĉenec razumel, kaj se mu dogaja, se bo
lahko zaĉel uĉiti o razliĉnih moţnih odzivih na posamezno ĉustvo – razumel bo samega sebe,
uravnaval svoja ĉustva, prevzel bo samonadzor in ravnal tako, kot je v nekem okolju socialno
sprejemljivo.

4

Literatura

Milivojević, Z. (2008). Emocije: Razumevanje čustev v psihoterapiji. Novi Sad:
Psihopolis institut.
Muršiĉ, M. (2008). Strukturne kontingence emocionalne fenomenologije medosebne
nasilnosti. Doktorska dizertacija. Pravna fakulteta v Ljubljani. Ljubljana.
Muršiĉ, M., Milivojević, Z., Brvar, B., Filipĉiĉ, K., Lešnik Mugnajoni, D., Pušnik, M.
(2010). Znanje o čustvih za manj nasilja v šoli. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani. Str. 11 – 20.
Podgoršek, T. (2016). Učiteljevo soočanje s konflikti, magistrsko delo. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Rutar Ilc, Z., Rogiĉ Oţek, S., Gramac J. (2017). Socialno in čustveno opismenjevanje za
dobro vključenost, priročnik za učitelje in druge strokovne delavce. 4. zvezek. Ljubljana:
Zavod RS za šolstvo.
Selva, J. (2019). Psychologist Albert Ellis‟ ABC Model in the Cognitive Behavioral
Therapy Spotlight. (online). Dostopno na naslovu:
https://positivepsychology.com/albert-ellis-abc-model-rebt-cbt/.

363

Tudi beseda lahko boli
Even words can hurt
Monika Ravnjak, profesorica razrednega pouka, Osnovna šola Radlje ob Dravi

Povzetek
Ţe ob vstopu v šolo mora biti pozornost uĉitelja usmerjena medvrstniškemu nasilju in
nasilnemu vedenju. Otrok se mora v šoli dobro poĉutiti, imeti mora obĉutek varnosti,
sprejetosti, razviti si mora pozitiven, spoštljiv in prijateljski odnos med svojimi vrstniki.
Uĉitelj mora skupaj z uĉenci vzpostaviti pozitivno razredno klimo in z vso resnostjo ter
doslednostjo postaviti pravila in meje, ki bodo vladala v razredu. Vsaka oblika nasilja je
boleĉa, zato je ţe v prvem razredu potrebno z uporabo primernih metod in pristopov
prepreĉevati razliĉne oblike nasilja. Verbalno nasilje je zaznati najpogosteje. Dela se je
potrebno lotiti prav in s srcem.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, razredna klima, verbalno nasilje, prepreĉevanje.
Summary
When children enter school, their teachers should already be paying attention to bullying
and violent behaviour. Children should feel well in school, they should feel safe and accepted,
and they need to develop positive, respectful and friendly relationships with their peers.
Together with their pupils, teachers should develop a positive climate in class, and use care
and diligence to develop rules and set boundaries that the class should follow. Any form of
violence is painful, which is why proper methods and approaches need to be used as early as
first grade to prevent different types of violence. Verbal abuse is the most common. The task
should be taken on correctly and with conviction.
Key words: bullying , class climate, verbal abuse, prevention.
Jezikovni pregled: Lea Osrajnik

1

Medvrstniško nasilje v šoli

Medvrstniško nasilje se pojavlja praktiĉno na vseh šolah po svetu. V zadnjem ĉasu mnogi
raziskovalci temu posveĉajo veliko pozornost, saj le to prinaša s seboj negativne posledice za
zdravje in ustrezno psihološko prilagojenost vseh uĉencev. Kljuĉni skupni elementi
medvrstniškega nasilja so: je ponavljajoĉe nasilje, ima razliĉne pojavne oblike (verbalno,
psihiĉno, fiziĉno), namen je škoditi drugemu, nasilneţi ne priĉakujejo, da bodo razkriti in
bodo trpeli posledice za svoja dejanja … Gre za agresivno vedenje, to vedenje ni nakljuĉno ali
posledica igre, je namerno vedenje in vkljuĉuje neravnovesje moĉi (Peĉjak, 2014).
Te ugotovitve so mi bile iztoĉnice za delo v razredu, saj to ne sme biti prezrto in uĉencem
mora biti dana moţnost, da o tem spregovorijo.
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2

Verbalno nasilje med učenci

Verbalno nasilje spada med psihiĉno nasilje, katerega cilj je škoditi posamezniku, ki je
tarĉa napada, vendar brez fiziĉnih znakov. To pa ne pomeni, da je tako nasilje manj škodljivo
kot fiziĉno. Najpogostejši znaki verbalnega nasilja so: ţaljivke, zmerljivke, razširjanje laţnih,
neresniĉnih govoric, hujskanje prijateljev, groţnje, opazke, spakovanje (Peĉjak, 2014).
Zavedati se moramo, da z verbalnim nasiljem ranimo ĉlovekovo duševnost, njegovo psihiĉno
stabilnost in samozavest. Zato moramo ţe ob vstopu uĉencev v šolo temu namenjati veliko
pozornost, jih odvrniti od namerne ali nenamerne uporabe grobih besed in mnenj, vpitja,
ţaljenja, zmerjanja in poniţevanja, ustvarjanja negativnih mnenj o ĉloveku ter omejiti prepire
in nesoglasja. Seveda je za to pomemben pogovor. Z uĉenci se moramo znati pogovarjati,
uĉenci med seboj se morajo znati pogovarjati, pred izraţanjem doloĉenih mnenj pa jih
moramo nauĉiti, da znajo poslušati. Zato je pomembno, da govorimo o svojih ĉustvih,
opominjamo na vedenje sogovornika, ne na njegovo osebnost, ne ţalimo, pri tem govorimo
jasno in glasno ter se drţimo problema, ki je nastal in v to ne vpletamo drugih problemov
(Kuhar, Guzelj, Drolc, Zabukovec, 2000).

2.1 Pojav verbalnega nasilja v razredu
V razredu sem v zaĉetku šolskega leta ugotovila, da uĉenci med seboj pogosto
uporabljajo neprimerne besede, se ţalijo in se zaradi tega slabo poĉutijo. Nekatere izjave, ki
so v razredu izreĉene: oĉalarĉek, ti nisi veĉ moja prijateljica, kako imaš grdo majico,
debelinka, ne smeš se igrati z menoj, laţnivec, ti samo toţiš, grdoba. Pri opazovanju sem
ugotovila, da so nekateri uĉenci šibkejši od drugih, da se s teţavo branijo pred moĉnejšimi.
Da bi zmanjšala verbalno nasilje med uĉenci, sem morala uvesti doloĉene dejavnosti, ki
uporabo neprimernih in ţaljivih besed omilijo oz. jih prepreĉijo. Uĉencem sem dala jasno
vedeti, da je vsakršno nasilje nedopustno in nihĉe si ne zasluţi biti ţrtev nasilja. Narediti je
potrebno vse, da bomo nasilje ustavili (Mandl, 2010).

2.2 Preprečevanje verbalnega nasilja v razredu
Skupaj z uĉenci smo oblikovali aktivnosti, ki pripomorejo k boljši klimi v razredu.
Poudarek smo namenili lepemu in spoštljivemu govorjenju. Za doseganje le tega izvajamo v
razredu naslednje aktivnosti:
 razredni sestanki: dan zaĉnemo v jutranjem krogu, kjer sedimo na tleh, se
pogovarjamo o našem poĉutju, vsak uĉenec ima moţnost povedati svoje obĉutke,
teţave, stiske. Pri tem uĉenec drţi v rokah mehko ţogico, ki uĉencu pomaga govoriti.
 plakat lepih besed: naredili smo izbor prijaznih in spoštljivih besed (oprosti, hvala,
dober dan, izvoli ...), jih izobesili na vidnem mestu v razredu in v primeru
neprimernega govorjenja le pokaţemo na doloĉeno besedo, jo preberemo in s tem
poskrbimo za prijazno govorjenje in vedenje.
 hišica poĉutja: na steni imamo plakat z obrazi, ki prikazujejo razliĉna razpoloţenja
uĉencev in vsak uĉenec se zjutraj vseli v eno sobo (sreĉna, vesela, jezna in ţalostna
soba). Uĉenec se lahko ĉez dan preseli v drugo sobo, vendar pove vzrok preselitve. V
primeru izbire jezne in ţalostne sobe, skupaj išĉemo rešitve, da se njegovo poĉutje
izboljša.
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Slika 1: Razredna hišica počutja (Ravnjak 01.jpg)
 škatla z »grdobicami«: uĉenec na listek napiše oz. napiše uĉitelj, katero neprimerno
besedo je uporabil in z njo uţalil sošolca, na listek se podpiše in ga vrţe v škatlo.
Uĉitelj presodi, ali je potreben individualni razgovor, razgovor z vsemi vpletenimi,
razredni sestanek. Zgodnje odzivanje na neprimerno vedenje in uporabo besednega
nasilja je izredno pomembno. Ignoriranje neprimernega vedenja je nedopustno, saj s
tem uĉencem sporoĉamo, da postavljena pravila ne veljajo. Zato morajo biti pravila
jasna in dosledno upoštevana. Uĉenci morajo vedeti, kakšne so posledice kršitev
pravil. Dojeti morajo, da mislimo resno (Krofliĉ, Klariĉ, Štirn Janota, Stolnik, 2011).
V razredu smo zato skupaj izbrali naloge, ki jih uĉenec opravi v primeru verbalnega
nasilja: sošolcu pospravi predalĉek s šolskimi potrebšĉinami, prevzame razredno
sluţbo sošolca, ki ga je prizadel, nariše oz. napiše opraviĉilo sošolcu, omejitev igranja,
pospravi igraĉe v igralnem kotiĉku …

3

Zaključne misli

Opisane aktivnosti so se v razredu pokazale kot pozitivna rešitev za prepreĉevanje
verbalnega nasilja. Za ĉas, ki je potreben za prepreĉevanje ali obvladovanje neprimernega
vedenja v razredu, nam ne sme biti ţal, saj ugotavljam, da se s tem izboljša celotna razredna
klima, z doslednim opominjanjem poskrbimo, da se v razredu razvijajo dobri medosebni
odnosi in s tem se uĉenci odgovorno vkljuĉujejo v ţivljenje v razredu ter odgovorno pristopijo
tudi k šolskemu delu. Pomembno je, da uĉenec, ki je prizadet, ve, da ni sam, da se lahko
pogovori z uĉiteljem, da lahko izrazi svoje obĉutke. Ugotavljam, da beseda zaboli tudi
moĉnega in samozavestnega uĉenca. Nobeden ne ţeli biti tarĉa posmeha. Za uĉenca, ki se šele
razvija in še nima zgrajene osebnosti ali je bolj miren in neţen, pa lahko to predstavlja resno
teţavo (Erb, 2004).
Sprva se je porajala dilema, kako bodo uĉenci sprejeli posledice svojega neprimernega
vedenja. Izkazalo se je, da se uĉenci sramujejo svojih ţaljivih besed, sploh ĉe so napisane na
papirju in se morajo pod to podpisati.

4
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Šolska knjiţnica – prostor zdrave socializacije
School library - a space of healthy socialization
Judita Kalamar, profesorica slovenšĉine in sociologije ter šolska knjiţniĉarka
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Povzetek
Knjiţnica je pomemben prostor šole in tega se kot knjiţniĉarka, uĉiteljica slovenšĉine in
razredniĉarka zelo dobro zavedam. Je kulturno in socialno srce šole in s pravim pristopom in
ustreznim gradivom je zagotovo tudi »prva pomoĉ« v ranljivih najstniških letih in hkrati
»prva pomoĉ« dijaku v stiski ter rdeĉa nit za prepreĉevanja kakršnega koli nasilja. Je prostor
navdiha in zdrave socializacije (kvalitetno branje, kritiĉno razmišljanje, ţivljenjske debate,
osebnostna rast). Z njeno pomoĉjo lahko vsak pedagoški delavec na primerne naĉine
prepreĉuje nasilje in utrjuje svoje dijake v strpnosti.
Kljuĉne besede: kritiĉno mišljenje, osebnostna rast, prepreĉevanje nasilja
Abstract
The library is an important space of the school, and as a librarian, teacher of Slovenian
and class teacher, I am very conscious of this. It is the cultural and social heart of the school,
and with the right approach and material, it is also the "first aid" in vulnerable teenage years
and to a pupil in need. It is a crucial space for preventing violence and a place of healthy
socialisation (quality reading, critical thinking, life debates, creativity, and personal growth).
Every teacher has the opportunity to prevent violence and to enhance tolerance of pupils with
the support of library.
Keywords: critical thinking, personality growth, violence prevention
Lektorica: Judita Kalamar

1

Uvod

Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah doloĉa v 12. ĉlenu, da »nikogar ne smemo
nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno ţivljenje, v druţino, v stanovanje
ali dopisovanje in tudi ne z napadi na ĉast in ugled (Glasilo UL RS).
Zelo pomembno je, da otroke ţe v zgodnjih letih opremimo z osnovnimi orodji kritiĉnega
mišljenja: jasnostjo, natanĉnostjo, veljavnostjo in zdravostjo argumenta, doslednostjo,
razlagalno moĉjo …« (Globokar 2019).
Vsak se lahko nauĉi nekaj pravil nenasilnega sporazumevanja in le-te vodijo k nenasilni
komunikaciji (Društvo za nenasilno komunikacijo 2019).
Na razpolago imamo veliko strokovne literature, ki nam pomaga kritiĉno razmišljati in v
skladu s temi dejstvi tudi delovati. Izhajajoĉ iz prakse lahko povem, da je tudi šolska knjiţnica
zelo pomemben prostor zdrave socializacije. Mladostniki niso vedno sposobni zastaviti
vprašanja, ki bi dejansko odraţalo njihovo informacijsko potrebo, še zlasti, ĉe ĉutijo kakršne
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koli pritiske in se ne ţelijo izpostavljati in obelodaniti zanje koĉljivih situacij. Tu mora
opraviti svojo vlogo knjiţniĉar. Izkazalo se je za dobro, da mladostnika diskretno opremimo z
gradivi in viri, ki mu razširjajo obzorja na podlagi kritiĉnega razmišljanja. Povezanost s
svetovalno sluţbo, z razredniki in uĉitelji je nujno, ker ti z ustreznimi vzvodi poskrbijo za
ugodno klimo, kar je bistvenega pomena za prepreĉevanje nasilja nasploh.

2

Primeri dobre prakse

2.1 Nasilje v literaturi - izziv za ţivljenjsko sporočilo
Zelo dobro izhodišĉe za pogovor o prepreĉevanju nasilja je pesem Svetlane Makaroviĉ
Zeleni Jurij. Pesnica je ljudsko pesem uporabila le kot izhodišĉe, da je lahko povedala resnico
o sodobnih ljudeh, ki ne prenesejo, da bil kdo drug sreĉen, druţita pa jih hudobija in zavist.
Tako lahko lik Zelenega Jurija razumemo kot trpinĉenega otroka, ki odraste sredi hudobije in
zato postne še bolj hudoben in nasilen. Vendar se hudo vedno poplaĉa še s hujšim in v kolikor
povzroĉamo trpljenje, bomo sami še bolj trpeli. Pomenimo se o moţnih rešitvah, ki nam jih
nudi sodobni ĉas. Pesem dijake opominja na nujnost strpnosti do soĉloveka, v kolikor ne
ţelimo biti tudi sami ranjeni.
Primera delikatnih vprašanj v šolski knjiţnici
»Ali imate knjigo, ki govori o tem, kako lahko vsiljene negativne misli izbijemo iz
glave?« Dijaku sem ponudila ustrezen priroĉnik in mu priporoĉala brskanje po e-portalu To
sem jaz ter pogovor s šolsko psihologinjo. Dijak se je udeleţeval pogovorov pri njej, s
privolitvijo pa je nadaljeval terapijo pri kliniĉni psihologinji in se sĉasoma rešil temaĉnih
okovij.

2.2 Knjiţna polica za najstniško dušo
V ţargonu jo poimenujemo kar prva pomoč za najstniško dušo. Tu se nahaja gradivo,
ki je dijakom v pomoĉ za lajšanje in odpravljanje najstniških tegob. Glede na frekvenco
izposoje sklepam, da je tematika dobrodošla in nudi uteho.

2.3 Anonimna vprašanja in odgovori
Dijakom zastavljam naslednja vprašanja odprtega tipa z namenom, da bodo odgovori v
pomoĉ pri nabavi knjiţniĉnega gradiva in oblikovanju tematskih predavanj za mladostnike,
njihove starše in uĉitelje.
Ali lahko našteješ situacije, ko se nelagodno počutiš doma, pri pouku, med vrstniki,
na relaciji šola - dom? Ali ti je splet v pomoč pri iskanju odgovorov? Katere vrste gradiv
pričakuješ v naši knjiţnici in na kakšne načine meniš, da ti na šoli lahko pomagamo?
Povzetek zapisanih situacij:





Ţivim z babico, ki me velikokrat »opominja«, da imam slabega oĉeta.
Starša drug drugega zelo pogosto grobo ţalita in ob tem moĉno trpim.
Bojim se brata. Je zelo nasilen. Verbalno in fiziĉno.
V šoli se zelo slabo poĉutim, ko me uĉitelji izpostavijo in okregajo pred vsem
razredom.
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 Zelo mi je neugodno, ko uĉitelj pri vraĉanju kontrolnih nalog poimensko na glas
izpostavi »dobitnike« nezadostnih ocen.
 Grozno se poĉutim, ker nisem del vrstniške skupine. Verjetno zato, ker nisem
privlaĉne zunanjosti in nimam oblaĉil modnih znamk. Dobre ocene ne štejejo …
 Ker sem bolj moĉne postane, me sošolke zbadajo. Iz same ţalosti se zapiram v sobo.
 Nelagodno mi je, ko starejši moški buljijo vame.
 V knjiţnici ţelim najti knjige, ki bi mi pomagale rešiti moje teţave, zato bom svoje
ţelje zaupala Skrinjici ţelja.
 Veliko mi pomeni, ĉe me je uĉitelj pripravljen poslušati in skupaj najdeva ustrezno
rešitev.

2.4 Primeri rešitev
Kot pedagoška delavka lahko precej prispevam k reševanju problemov v zvezi z nasiljem.
V primerih, ko se dijaki poĉutijo ogroţeno doma oz. na poti v šolo in domov, šola v zvezi s
pereĉo tematiko organizira predavanje za starše. Pri razrednih urah so nam v veliko pomoĉ
priroĉniki: 10 korakov do boljše samopodobe. To sem jaz. Verjamem vase. Otrokov glas
v procesu učenja in pomoči (ZRSŠ), Moč najstništva, Zorenje skozi. To sem jaz.
Priporoĉam jih razrednikom za naĉrtovanje razrednih ur in ti se jih posluţujejo. Z dijaki
skupaj naĉrtujemo nakup gradiv, za katere menijo, da bi jih z veseljem uporabljali (v knjiţnici
imamo Skrinjico ţelja, ki zbira predloge za nakup gradiv in ţelje za skupinska tematska
predavanja).

3

Sklepne misli

Branje knjig vkljuĉno s kritiĉnim razmišljanjem je odliĉno izhodišĉe za prepreĉevanje
vsakršnega nasilja. Odigra zelo pomembno vlogo za zdrav razvoj slehernega mladostnika.
Veliko vlogo lahko odigramo uĉitelji in to tudi s svojim vzgledom, ĉujeĉnostjo in primerno
retoriko. »Lepa beseda namreĉ vedno lepo mesto najde.«

4
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Z zavedanjem sebe do uravnavanja čustev in vedenja
Be aware of yourself to alternate emotions and behavior
Natalija Majcen,
mag. znanosti s podroĉja sociologije,
prof. ped. in soc., mag. prof. inkluziv. ped. OŠ Verţej enota Dom

Povzetek
V ĉlanku sem se osredotoĉala na aktivnosti, ki smo jih izvajali v OŠ Verţej enota Dom
ob zaznavi poveĉane stopnje medvrstniškega nasilja, s poudarkom na uĉenju socialnih
kompetenc. Pri vajah sem kot podlago uporabljala knjigo in CD- medij Eline Snel Sedeti pri
miru kot ţaba, v kateri avtorica skozi meditacijo pomaga otrokom razumeti in obĉutiti svoja
ĉustva, izboljšati pozornost, se ustaviti v danem trenutku in se tega zavedati. Vaje je mogoĉe
uporabljati vsakodnevno- individualno, pa ne le vodeno, zato je njihova uporabna vrednost
toliko veĉja.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, ĉujeĉnost, meditacija, vaje
Summary
In the article, I focused on the activities that we performed at Primary School Verţej unit
Dom with the perception of increased levels of peer violence, with an emphasis on learning
social competencies. In the exercises, I used Eline Snel's book and CD- as a basis for the
exercises. To sit still as a frog, in which the author helps children understand and feel their
emotions through meditation, improve their attention, stop at a given moment and be aware of
it. Exercises can be used on a daily basis, not just guided, so their useful value is even greater.
Keywords: peer violence, alertness, meditation, exercises
Lektorica: Zalika Horvat

1

Aktivnosti spoprijemanja z nasiljem

V našem zavodu smo v lanskem letu zaznali poveĉano stopnjo medvrstniškega nasilja v
šoli in domu. K spoprijemanju z nasiljem smo pristopili z razliĉnimi aktivnostmi, med drugim
smo pripravili strokovna izobraţevanja za zaposlene, supervizije, v vzgojnih skupinah pa smo
izvajali delavnice na temo konstruktivnega reševanja konfliktov in izogibanja konfliktom,
razvijanja dobrih medosebnih odnosov in povezovanja. Veliko pozornost smo namenili
uĉenju socialnih kompetenc, ki obsega tri poglavitne korake (Kuhar, 2012): spoznavanje in
sprejemanje samega sebe, sposobnost usmeriti se proti zadanemu cilju ter razvijanje in
negovanje empatije do drugih. Delavnice smo z otroki izvajali tedensko, uĉenje socialnih
kompetenc pa je postala vsakdanja rutina.
Pri svojem delu sem izhajala iz knjige Sedeti pri miru kot ţaba, avtorice Eline Snel
(2019), v kateri so ob teoriji predstavljene tudi uporabne tehnike uĉenja ĉujeĉnosti, ki pomeni
biti prisoten v celoti (Kabat-Zinn v: Snel 2019, str. 13).
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2

S čuječnostjo do zavedanja sebe

Snel (2019) navaja, da je ĉujeĉnost zavedanje prisotnosti v tem trenutku, je pripravljenost
razumeti stvari, ki se dogajajo znotraj in okrog nas, pomeni ţiveti v tem trenutku (Snel 2019,
str. 23) in se trenutka zavedati. Ĉe ponazorimo: obĉutimo sonĉne ţarke na koţi ali slane solze,
ki nam teĉejo po licu. Pomeni doţiveti veselje ali ţalost, brez potrebe, da o tem takoj sodimo
ali kaj ukrenemo. Ĉujeĉnost usmerja našo pozornost na tukaj in zdaj, v sedanji trenutek.
Vendar pa to zahteva nekaj truda in namere (Snel 2019, str. 23)

3

Čuječnost v praksi

Vaje ĉujeĉnosti smo izvajali s tremi fanti ĉetrtega in šestega razreda, ki imajo najveĉ
teţav s pozornostjo, impulzivnostjo, samokontrolo in zapletanjem v konfliktne situacije.
Pripravili smo primeren ambient, nekoliko smo zastrli svetlobo, priţgali luĉke na
novoletni smreki, fantje so imeli moţnost, da izberejo leţeĉi ali sedeĉi poloţaj. Vsi so izbrali
leţeĉega. Vaje so bile vodene v avditivni obliki, uporabljali smo CD- predvajalnik in CDmedij vodene meditacije, ki je priloţen knjigi Eline Snel Sedeti pri miru kot ţaba (2019).
Najprej smo izbrali vaje dihanja, s katerimi smo ţeleli doseĉi umiritev in sprostitev pred
nadaljevanjem z ostalimi vajami. Vse opisane vaje so povzete po omenjeni knjigi in vodeni
meditaciji na priloţenem CD- mediju.

3.1 Vaja: Osredotočenost na dih
Z osredotoĉenostjo na dihanje smo urili pozornost, se umirjali in sprošĉali. Vajo smo
izvajali z zaprtimi oĉmi, pozornost pa smo usmerili v notranjost svojega telesa, na dihanje in
na dih, ki je vedno z nami. Dihanje smo opazovali in bili pozorni na vdih, pri katerem skozi
nos prihaja v nas hladen zrak in na izdih, pri katerem so tokovi zraka topli.
Fantje so dobro sodelovali, se znali prepustiti avditivnemu vodenju skozi vajo, le pri
enem je bilo opaziti nekaj veĉ nemira, kar se je kazalo v nenehnem premikanju rok,
pogledovanju proti ostalim ipd.

3.2 Vaja: Špagetni preizkus
Tu so se fantje nauĉili popolnoma sprostiti telo, ki bi naj postalo sprošĉeno kot kuhan
špaget. Sprostitev je zelo pomembna, saj se osredotoĉamo nase in na svoje telo. Zavedamo se
svojega poloţaja, rok, nog, glave ali pa tudi ne ĉutimo niĉesar. Z zaprtimi oĉmi stisnemo
ĉeljust, ustnice, napnemo obrazne mišice in nato izpustimo vse napetosti. Naš obraz postane
mehak in prijazen. Nato stisnemo pesti, roke in dlani. Verjetno opazimo, da zadrţujemo dih.
Sprostimo mišice rok, dlani, prstov. Nadaljujemo s trebuhom, ki ga potegnemo vase in z
dihanjem spet sprostimo. Na koncu se osredotoĉimo še na noge, kolena, prste in mišice na
nogah, ki jih stiskamo in sprošĉamo. S tem doseţemo sprostitev celega telesa (Snel 2019).
Ta vaja je bila fantom najbolj všeĉ in so jo ţeleli vedno znova ponavljati.
Z naslednjim sklopom vaj smo se lotili spoprijemanja z negativnimi ĉustvi.
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3.3 Vaja: Gumb za premor
Pri tej vaji gre za usmerjanje pozornosti na lastno poĉutje. Vĉasih potrebujemo ĉas za
odmor oz. ĉas samo zase, kar lahko naredimo tako, da se v mislih ustavimo, pritisnemo na
zavoro in ugotovimo, kako se v tistem trenutku poĉutimo, kaj razmišljamo. Vaja sporoĉa, da
ni potrebno spreminjati svojih ĉustev, niĉ ni prav ali narobe, pomembno je samo, da se
ustavimo in smo prijazno pozorni na lastno poĉutje v danem trenutku. Na tak naĉin lahko
izpreţemo in napolnimo baterije (Snel 2019).
Po tej vaji se je eden izmed fantov spomnil, da mu je nekoĉ ţe nekdo rekel, naj
pritisne na zavoro in se ustavi. Vsem fantom je bila vaja všeĉ.

3.4 Vaja: Prva pomoč pri neprijetnih čustvih
Ko smo ţalostni, napeti ali jezni, pomaga, da se osredotoĉimo na dihanje in vzamemo
odmor. Osredotoĉiti se je potrebno na trenutno poĉutje. Svojih ĉustev ne smemo odrivati na
stran. Nanje moramo pogledati z ljubeznivo pozornostjo. Pomaga, ĉe ĉustva ubesedimo, ko
smo prestrašeni, negotovi ali pa se preprosto slabo poĉutimo. V telesu mora biti mesto, kjer
obĉutimo jezo ali ţalost, tja usmerimo svojo ljubeznivo pozornost (Snel 2019).
Fantje so po koncu vaje opisali svoje obĉutke. Prvi je povedal, da jezo zaĉuti v glavi, ko
mu moţgani poţenejo jezo v roke in pesti. Drugi je povedal, da jezo zaĉuti v pesti, ker hoĉe
nekoga udariti, tretji pa, da jo zaĉuti v ustih, ko glasno kriĉi.
Prav zanimivo je bilo slišati njihove izjave ob ozavešĉanju ţalosti, kje in kako jo ĉutijo:
prvi jo ĉuti v grlu, ko zaĉne jokati, drugi v srcu, ker ga boli. Dobro so ubesedili tudi strah: ĉuti
ga v nogah, ker se mu tresejo, ali v ţelodcu, ker ne more jesti.

3.5 Vaja: Varno zavetje
To je kraj, kjer te nihĉe ne moti in kjer si lahko tak, kot si, na niĉ ni treba misliti ali
kamorkoli oditi. To je kraj, ki ga ţe poznaš ali ga rad obiskuješ, kjer je lepo in mirno, kjer je
popolnoma varno in kjer te imajo radi. Ta kraj je lahko vedno na dosegu roke, le pozornost
moraš usmeriti nanj.
Izjave fantov so bile ob tej vaji prav ganljive. Eden izmed fantov je povedal, da je v
mislih leţal doma z mamo na kavĉu, gledala sta televizijo, bilo je lepo. Ko sem mu zveĉer
zaţelela lahko noĉ, me je prosil, naj ga ne motim, ker dela vajo varno zavetje, v kateri se je
spet sreĉal z mamo.

4

Kaj smo se naučili

Ker je vzgojna skupina številĉna, v njej je namreĉ devet osnovnošolcev razliĉne starosti,
je take vaje zaradi razliĉnih teţav in interesov posameznikov, pa tudi vsakdanjih aktivnosti, ki
so del vzgojnega programa, ĉez teden v celotni skupini skorajda nemogoĉe izvajati. Zato smo
izkoristili vikend, ko je v zavodu zaradi dodatne vzgojne obravnave ostalo manjše število
otrok. Izkazalo se je, da je tak naĉin uĉenja spoprijemanja z neprijetnimi ĉustvi uĉinkovit, saj
so fantje ţe naslednje dni pridobljena znanja izkoristili v vsakodnevnih interakcijah z vrstniki
ter nekaj konfliktov rešili na ustrezen naĉin ali se jim celo izognili.
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Odnosi v razredu
Classroom relationships
Alenka Podbreţnik, mag. prof. RP, uĉiteljica RP, OŠ Petrovĉe - POŠ Trje

Povzetek
Dobri socialni odnosi so temelj dobrega delovanja skupine. V okviru oddelkov
podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) imamo v osnovni šoli dovolj priloţnosti, da z
razliĉnimi dejavnostmi uĉence usmerjamo v razvoj dobrih medsebojnih odnosov. K
ustvarjanju dobre, pozitivne klime, s tem pa tudi k zmanjševanju nasilja med uĉenci
prispevamo s sprostitvenimi dejavnostmi, s primernim naĉinom reševanja sporov in s
sodelovanjem uĉencev pri oblikovanju pravil obnašanja v uĉilnici.
Kljuĉne besede: pozitivna klima, podaljšano bivanje, pravila, medsebojna pomoĉ,
sprostitev
Prevod
Good relationships are the basis of a well-functioning group. During our work in afterschool groups we have a lot of opportunities for development of good relationships between
the pupils. With relaxation activities, proper ways of solving the conflicts between pupils and
their involvement in forming classroom rules we strive for creating a positive atmosphere in
the classroom, and consequently also to the lessening of violence and conflicts between the
pupils.
Key words: positive atmosphere, after-school groups, classroom rules, solidarity,
relaxation
Lektorica: Marjana Lešnik, prof. slov. jezika s knjiţevnostjo ter srhr. in mak. jezika s
knjiţevnostmi

1

Skupine OPB

Odnosi med uĉenci v šoli imajo pomemben (pozitiven in negativen) vpliv na oblikovanje
posameznikove osebnosti. Ob sreĉevanju uĉencev z vrstniki se v šoli oblikujejo razliĉne vrste
odnosov – odnosi v razredu, odnosi v razliĉnih skupinah, prijateljski odnosi (Peklaj, Peĉjak
2015).
Na šoli vsako leto posebno pozornost namenimo oblikovanju OPB. Ţelimo, da bi bila
skupina kot razred stalna skozi ves dan z namenom, da se pri najmlajših (predvsem pri
prvošolcih) menja ĉim manj uĉiteljev. Vendar zaradi organizacije in normativov to ni povsem
in vedno mogoĉe. V oddelkih se zdruţujejo uĉenci razliĉnih razredov, razliĉnih starosti –
nastajajo heterogene skupine.
Za dobro delovanje skupine OPB so zato pomembni dobri socialni odnosi med
posamezniki.
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2

Primeri dobre prakse v OPB

2.1 Otrok kot socialno bitje
Da bi se otrok lahko poĉutil varnega, mora ţiveti v varnem okolju. Pomembno je, da ve,
kaj se od njega priĉakuje, kje so meje obnašanja in kaj se zgodi, ĉe jih prestopi. Otroci, ki niso
navajeni razmišljati sami, so negotovi, nenehno išĉejo potrditve za svoje delo in se bojijo
narediti stvari po svoje. Otrok mora imeti razvit obĉutek lastne vrednosti (Reasoner 2000).
Slednjega otroku ne moremo podariti, lahko pa mu pomagamo, da ga razvije. Pri tem pa je
okolje kljuĉnega pomena.
Zavedati se moramo, da je obĉutek lastne vrednosti še toliko bolj pomemben danes, ko se
spremembe dogajajo zelo hitro in so socialni izzivi vedno veĉji. Zaradi pogostih in hitrih
sprememb je pomembno, da se v šoli poleg znanja usmerimo tudi na razvijanje sposobnosti
reševanja problemov, uĉenja, sodelovanja in zaupanja v lastne sposobnosti.
Pomoĉ otroku pri definiranju ţelja za prihodnost in ţivljenjskih priĉakovanj razvija
obĉutek smisla, brez katerega so posamezniki zelo dovzetni za slabe vplive iz okolja (slaba
druţba, alkohol, mamila, kriminal). Otrok, ki ima razvit obĉutek smisla, torej sestavni del
obĉutka lastne vrednosti, pa se bo znal upreti slabim vplivom, saj bo imel v ţivljenju bolj
pomembne cilje, kot so alkohol in droge (Reasoner 2000).

2.2 Razredna interakcija
Dogajanje v razredu, medsebojno delovanje uĉencev in uĉiteljev v njem, njihov vpliv
drug na drugega (pozitivni ali negativni) je zelo zapleten proces. Govorimo o razredni
interakciji. Uĉinkovit uĉitelj zmore prepriĉati vse uĉence, da v šoli kakovostno opravijo svoje
delo in v razliĉnih dejavnostih izkoristijo svoje sposobnosti. Ĉe delo zadovoljuje uĉenĉeve
potrebe, so le-ti na sodelovanje pripravljeni (Razdevšek – Puĉko 2007).
Zato si pri delu v OPB vsako leto zastavimo naslednje cilje:
 vzpodbujati razvoj socialnih spretnosti in kompetenc pri vseh uĉencih
 graditi trdno klimo skupinske pripadnosti in dinamike v oddelku, ki temelji na
strpnosti in spoštovanju razlik vsakega posameznika
 pri uĉencih razvijati upoštevanje dogovorjenega in odgovornost
 pri uĉencih vzpodbujati empatijo, altruizem, prosocialno vedenje in ĉut do soĉloveka
 nuditi vsem uĉencem moţnost razvijanja medsebojne socialne interakcije v
prijateljskih odnosih drug z drugim

2.3 Dejavnosti, s pomočjo katerih uresničujemo zastavljene cilje
Oblikovanje pravil
Temu podroĉju vsako leto znova namenjamo veliko pozornosti. Delno zato, ker je
disciplina paĉ nikoli dokonĉana zgodba, predvsem pa zato, ker se je ta oblika dela s pravili
med uĉenci izkazala za zelo uspešno.
V prvih dneh šolskega leta se posvetimo Pravilom šolskega reda. Ta so nam v pomoĉ, da
skupaj oblikujemo razredna pravila. Uĉenci jih likovno opremijo, nato pa jih pritrdimo na
vidno mesto v uĉilnici.
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V eni od skupin so dali pobudo, da bi pravila izdelali v obliki semaforja. Ţeleli so nekaj,
kar bi jih spomnilo in opozarjalo na primerno oz. neprimerno vedenje. Posamezne barvne
kroge so dopolnili z risbami:
 rdeĉi krog – risbe z neprimernim vedenjem (pretepanje, brcanje …)
 rumeni krog – risba otroka, ki sedi v kotiĉku in se »hladi«; pred pogovorom in
reševanjem spora se mora namreĉ umiriti
 zeleni krog – risbe otrok, ki se skupaj igrajo
Medsebojna pomoč
Ko uĉenci med sabo vzpostavijo prijateljske odnose oz. se dobro spoznajo, se priĉnejo
pristna prijateljska druţenja in medsebojna pomoĉ. Starejši pomagajo mlajšim pri nalogah,
mlajši pa starejšim »popazijo« na sestavljene igraĉe, ĉe le-ti še pišejo nalogo. Mnogokrat si
tudi nesebiĉno pomagajo pri drobnih vsakodnevnih opravilih, kot so: vezanje ĉevljev,
pridrţanje vrat, delitev igralnih sredstev …
Skupne aktivnosti spontane igre
Uĉenci imajo na voljo dovolj ĉasa za spontano igro, pri kateri so bolj sprošĉeni kot pri
vodenih aktivnostih. Tu je zelo pomembna vloga odraslega, ki mora vzpodbujati, usmerjati in
voditi njihovo igro k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Uĉitelj
pomaga uĉencem pri vkljuĉevanju v igro, pri reševanju sporov in pri vzpodbujanju k
pogajanju. Pomembno pa je tudi, da jim za spontano igro dopustimo dovolj ĉasa.
Reševanje sporov
Uĉitelji reševanju sporov med uĉenci namenjamo zelo veliko pozornosti. Konflikte
rešujemo s pogovori (mediacija), kjer smo samo posrednik, ki pomaga rešiti spor. Uĉenci
sami pridejo do odgovorov, kaj so storili narobe, kaj je potrebno spremeniti, popraviti in kako.
Ob koncu razgovora, ko sami predlagajo rešitev, vedno preverimo, ĉe so oboji zadovoljni s
takim zakljuĉkom oz. rešitvijo. Ugotavljamo, da je ta naĉin zelo vzpodbuden, saj ima
pozitivne uĉinke. Uĉenci, tudi najmlajši, se takšne komunikacije in takšnega reševanja hitro
priuĉijo. S pridobljenim znanjem ţelijo in poskušajo reševati manjše, laţje medsebojne spore
tudi sami.
Sprostitvene dejavnosti
Ĉeprav je gibanje ena od njihovih najosnovnejših potreb, so sposobni daljšega mirovanja,
molĉanja in mirnega opazovanja. Sprostitev, sprostitvena fantazijska potovanja, joga in
meditativne igre so dejavnosti, ki jih prav gotovo potrebujejo. Ob današnjem hitrem in
stresnem naĉinu ţivljenja, ki se nezadrţno vedno bolj dotika tudi naših najmlajših,
sprostitvene igre prinašajo veliko sveţine, umirjenosti in strpnosti v razliĉnih starostnih
skupinah, zato uĉitelji pogostokrat izkoristimo razliĉne situacije in trenutke za tihe igre in vaje
v meditaciji.

3

Pozitiven vpliv dejavnosti na odnose v skupini

Opisane dejavnosti so najpogostejše oblike, ki jih izvajamo v okviru OPB. V nekaterih
skupinah pride bolj do izraza ena, v nekaterih druga dejavnost, odvisno od razliĉnih
dejavnikov – števila in starosti, zastopanosti po spolu ... V vsaki skupini preizkusimo vse
predstavljene oblike, od strukture skupine pa je odvisno, v kolikšni meri izvajamo posamezne
dejavnosti skozi celo leto – npr. v eni skupini dajemo veĉ poudarka reševanju sporov, druga
potrebuje veĉ sprošĉanja, v tretji se veĉkrat vraĉamo k pravilom …
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Tako lahko skozi celo leto opazujemo (postopen) napredek v razredni klimi – npr.
zmanjševanje agresivnosti in neprimernih oblik vedenja, veĉje sodelovanje, veĉ medsebojne
pomoĉi …
Uĉenci pa se povezujejo tudi izven šolskih dejavnosti, kar kaţe na to, da so se med seboj
dobro spoznali, da se poĉutijo varne in sprejete.

4
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Primer dobre prakse pri zmanjševanju nasilja med učenci v osnovni šoli
An example of good practice in reducing violence among primary school
students
Gabrijela Ţerjal, prof. geografije in sociologije, Osnovna šola Kajetana Koviĉa Radenci

Povzetek v slovenskem jeziku
Zavedati se moramo, da je še posebej v šoli pomembno, da uĉitelji otrokom skozi
razliĉne preventivne aktivnosti pokaţemo prave vrednote, da zaĉutijo niĉelno toleranco do
nasilja ter so in bodo pripravljeni na sodelovanje z nami ter na razvijanje kakovostnih
medsebojnih odnosov, tako v šoli kot izven nje.
Kljuĉne besede: preventiva, verbalno nasilje, vrstniško nasilje, medsebojni odnosi
Povzetek v tujem jeziku
The most efficient strategy we can use to prevent violence among children at school is to
carry out different preventive workshops in a classroom / during class meetings.
Through such workshops and preventive activities children recognize real values of their
relationships and eventually develop zero tolerance to violence.
Preventive activities have a great impact on building quality interpersonal relationships in
school and also relationships elsewhere.
Teachers in schools have a significant influence on preventing violence among children.
Key words: preventive, verbal violence, violence between children, interpersonal
relationship
Ime in priimek lektorja: Mojca Karnet

1

Uvod

Trdno sem prepriĉana, da nasilje ni dopusten naĉin ravnanja v medsebojnih odnosih. Na
podlagi prebrane in povzete strokovne literature ugotavljam, da se moramo uĉitelji nujno
zavedati odgovornosti in moĉi, ki jo ima šola pri prepreĉevanju pojava nasilja, in sicer s
preventivnim delovanjem pred nasiljem med uĉenci vseh starosti. Zaradi tega je potrebno na
ravni posameznega razreda in šole preudarno izbrati tiste aktivnosti, ki bodo prispevale k
zmanjševanju nasilja na šoli.

2

Kaj prispeva k zmanjševanju nasilja med učenci?

Kljuĉen dejavnik, ki prispeva k zmanjševanju nasilja med uĉenci, so zagotovo kakovostni
medsebojni odnosi med uĉenci ter med uĉenci in uĉitelji.
»Šolska kultura je kompleksen sistem vrednot in prepriĉanj, ki jih zagovarja šola, ter
uĉnih in izobraţevalnih priĉakovanj. Vkljuĉuje stališĉa uĉiteljev in vodstva šole o naravi
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medsebojnih odnosov, stališĉa do uĉenja, odgovornosti in drugih vrednot. Ĉe postane ta
miselnost osrednje vodilo šole oz. šolske kulture, ki zajema njene vrednote, priĉakovanja,
stališĉa ipd., je le-to laţje ohraniti in spremljati. Šolska kultura je namreĉ temeljni dejavnik, ki
vpliva na stopnjo nasilja in moteĉega vedenja na šoli na splošno.« (Peĉjak, 2014, str. 97)
Kako torej graditi dobre medsebojne odnose? In kako prepreĉevati nasilje na šoli? Na
naši šoli smo z dvema oddelkoma ţe nekaj ĉasa vkljuĉeni v projekt Stop nasilju. Ker iz leta v
leto ugotavljamo, da uĉenci skozi aktivnosti tega projekta veliko pridobijo, smo se odloĉili, da
v projekt vkljuĉimo vse uĉence šole. Preventivne dejavnosti proti nasilju so tako postale
pomemben ĉlen naše šolske kulture.
»Glede na vrsto šolske kulture lahko govorimo o treh vrstah šol (Sullivan, 2011):
 o nefunkcionalnih šolah, ki ne naredijo niĉesar proti medvrstniškemu nasilju;
 o konfuznih šolah, za katere je znaĉilen parcialen in/ali nekonsistenten pristop k
reševanju medvrstniškega nasilja;
 o varnih šolah, za katere je znaĉilen celostni pristop.« (Peĉjak, 2014, str. 97); pri
reševanju omenjene problematike.
Šola mora biti varen prostor, v katerem lahko posameznik razvija svoje potenciale, zato
smo k problematiki prepreĉevanja nasilja med uĉenci pristopili celostno.
Glavni cilj je razvijanje preventivnih dejavnosti z vsemi uĉenci na šoli, od mlajših
uĉencev v niţjih razredih do starejših uĉencev v višjih razredih. Tako poskušamo zmanjšati
dejavnike tveganja za nasilje med uĉenci oz. za vrstniško nasilje.
Uĉence ozavešĉamo o razliĉnih vrstah nasilja, od psihiĉnega (ţaljenje, zmerjanje,
namerno izkljuĉevanje iz skupine …) in fiziĉnega (odrivanje, porivanje, spotikanje …) do
spletnega nasilja, kjer spletni nasilneţi izkorišĉajo radovednost, zaupljivost in neizkušenost
otroka. Namen tovrstnega nedopustnega poĉetja je namreĉ razliĉen: otroka prizadeti, se mu
mašĉevati, ga izolirati ali izkoristiti.
Moja prva hipoteza je bila, da je med uĉenci veliko verbalnega nasilja (to je psihiĉno
nasilje). Z anketo je bila predpostavka potrjena. Uĉenci v šoli torej izrekajo veliko ţaljivk in
zbadljivk na raĉun sošolcev in drugih uĉencev. In kako bi verbalno nasilje med uĉenci
zmanjšali? Poskusili smo z branjem knjig in igro vlog. Tako so starejši uĉenci uĉencem niţjih
razredov brali slikanico z naslovom Ti si krava! Ti pa koza! ter spoznali, da ţaljivke in
zbadljivke druge moĉno prizadenejo. Še posebej hudo je, ĉe so tarĉe nasilja mlajši uĉenci, saj
se njihove osebnosti in samopodoba šele izoblikujejo. Z uĉenci krepimo kvalitetno
komunikacijo preko aktivnosti branja. Zidamo hišo prijaznih besed – hišo ustrezne
komunikacije, kajti besede so trdne kot kamen. V pomoĉ nam je bila tudi knjiga Hiša iz
besed. Preko slikanice Vsak po svoje so se uĉenci uĉili, kako pomembno je medsebojno
sodelovanje, strpnost in pomoĉ sošolcem ter drugim.
Moja druga hipoteza je bila, da so mobilni telefoni (ki jih imajo ţal v posesti tudi mlajši
uĉenci) sredstvo za povzroĉanje nasilja, saj lahko otrok po mobilnem telefonu dobiva groţnje
v obliki SMS-sporoĉil, zlonamerne klice ali fotografije, ki ga prizadenejo. Uĉenci prav tako
veliko ĉasa preţivijo ob igranju raĉunalniških iger na spletu, kar je potrdila tudi anketa. In
kako bi ĉas, preţivet pred raĉunalniškim ekranom, zmanjšali? Prebrali smo knjigo Matej in
raĉunalniški vampirji. Namen branja je bil ozavestiti uĉence o ĉezmerni uporabi elektronskih
naprav in jih (na)uĉiti, kako biti varen v virtualnem svetu. Predstavili smo filmĉke s spletne
strani Safe.si. Starejši uĉenci so krepili svojo osvešĉenost o spletnem nasilju preko projekta
eTwinning, ustvarjali so logotipe in pripravili razstavo.
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Izredno pomembno se mi zdi, da kot uĉiteljica usmerjam uĉence k vrednotam, kar je
vsekakor potrebno za krepitev dobrih medsebojnih odnosov v šoli in doma. Pomembno je
razvijati socialne in ĉustvene kompetence pri uĉencih, saj bodo le tako znali poiskati pomoĉ v
primeru nasilja. Po mnenju Pušnikove so ogroţajoĉi dejavniki v šoli zlasti neustrezna šolska
klima, nejasna šolska pravila in uĉni neuspeh (Pušnik, 1999), zato jih je potrebno ves ĉas
razvijati in krepiti. Varovalni dejavniki so pozitivne šolske izkušnje, sprejetost v skupini
vrstnikov in dober uĉitelj. (Pušnik, 1999) Tako je kljuĉno, da uĉence ţe od vstopa v šolo
uĉimo nenasilnega reševanja konfliktov, da ne bo prihajalo do nasilja oz. bo le-tega ĉim manj.
Povezovanje uĉencev vidim torej kot prednost, ki zagotovo prispeva k zmanjševanju in
prepreĉevanju nasilja med uĉenci.

3

Sklep

Kot šola se zavezujemo k niĉelni toleranci do nasilja, kajti vsak izmed nas ima pravico,
da ţivi svoje ţivljenje brez neprestanega strahu pred razliĉnimi vrstami nasilja ter lahko le na
tak naĉin razvija svoje potenciale. Ker nasilje vedno izhaja iz neravnovesja moĉi, si zelo
prizadevamo povezovati uĉence in krepiti njihova moĉna podroĉja. Odziv pri uĉencih je
velikokrat pozitiven, saj išĉejo ustrezne rešitve in se odzovejo nenasilno. Zavedam se, da je
pri prepreĉevanju nasilja v šoli kljuĉen odziv okolice na vsak konkreten dogodek nasilja in
takojšnja obsodba vsakega nasilnega dejanja.

4
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Krepitev pozitivne klime v drugem razredu
Enhancement of positive classroom culture in 2nd grade
Urška Mihajloska, prof. razrednega pouka, OŠ Mengeš

Povzetek
Avtorica predstavi izhodišĉa za krepitev pozitivne klime v svojem razredu. Uĉenci se
uĉijo prepoznavanja in obvladovanja jeze. V razredu imajo kotiĉek za prijaznost. Uĉenci
izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo pozitivno vedenje, kot so pohvala, zahvala, lepa ţelja,
opraviĉilo … Uĉenci razvijajo socialne vešĉine in ob tem doţivljajo pozitivna ĉustva. Uĉenci
preizkusijo dejanja nakljuĉne prijaznosti in posnamejo kratek filmĉek. Socialne vešĉine
prepoznavajo v literarnih delih in se identificirajo s pozitivnimi junaki.
Kljuĉne besede: ĉustva, socialne vešĉine, nakljuĉna prijaznost
Abstract
The author introduces her approach to empower the positive classroom culture. Pupils
learn how to recognize and control their anger. They have kindness corner in their classroom.
Pupils develop positive behavour through different activities. They are expressing
compliments, thanks, good wishes, excuses to each other. Pupils develop social skills and
experience positive feelings. They are introduced to Random Acts of Kindness. They practise
positive behaviour techniques and they make a simple, short movie clip all by themselves.
They recognize positive social skills in literature and they identify with positive heroes from
literature.
Key words: emotions, social skills, random acts of kindness
Ime in priimek lektorja: Doroteja Šporn

1

Predstavitev problema iz prakse

Delam v 1. triadi. Letošnji drugošolci, predvsem deĉki, so zelo ţivahni in impulzivni. Kar
nekaj deĉkov se hitro razjezi, udari. Tudi verbalno so veĉkrat pregrobi, ţaljivi.
Odloĉila sem se, da se problema nasilja lotim z druge strani. Kaznovanju sem se ţelela
(kolikor se da) izogniti in se osredotoĉiti na spodbujanje pozitivnega vedenja. Posebno
pozornost sem posvetila prepoznavanju in izraţanju ĉustev. V uĉilnici smo uredili kotiĉek
prijaznosti in se preizkusili v snemanju filmĉka o prijaznosti.

2

Čustva

Nasilje ima vedno ĉustveno podlago (Muršiĉ et al., 2016). V mojem razredu je šlo
predvsem za nasilje na podlagi jeze. Tako nasilje se sproţi zaradi zahteve po spremembi
vedenja sovrstnikov. Nekateri nasilni uĉenci so odkrito sovraţni ali pretirano posesivni do
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sošolcev. Ĉustvena podlaga je vĉasih povezana z razĉloveĉenjem in ima lahko hujše
posledice.
Uĉenci se morajo nauĉiti, kako obvladati in usmeriti intenzivno jezo. Napad na sovrstnike
ni edina moţnost, ki jo imajo. Z uĉenci smo se velikokrat pogovarjali (tudi individualno), da
je jeza dovoljeno ĉustvo. Uĉenci so vedeli, da se lahko razjezijo. Iskali smo sprejemljive
naĉine za izraţanje jeze.
V šoli je potrebno krepiti socialno zaţelena ĉustva. Otroke moramo spodbujati k
medsebojni naklonjenosti, povezanosti, zaupanju, soĉutju, spoštovanju … Zelo pomembna
ţivljenjska naĉela in vrednote, ki jih je potrebno negovati (Prgić, 2015), so tudi odgovornost,
predanost, fleksibilnost, integriteta, uravnoteţenost, govorjenje z dobrim namenom in
prepriĉanje, da napake vodijo k uspehu.
V šoli uĉenci veliko ĉasa preţivijo s sovrstniki. Drug drugemu so blizu (prostorsko in
socialno), drug na drugega se odzivajo in doţivljajo pozitivna in negativna ĉustva.

3

Kotiček prijaznosti

V razredu smo oblikovali kotiĉek prijaznosti. Uĉenci so sodelovali pri njegovem
oblikovanju, krašenju. Skupaj smo oblikovali spodbude za prijazno vedenje:







pohvali nekoga
zahvali se
zaţeli nekomu nekaj lepega
opraviĉi se
pomagaj drugemu
igraj se z mano

Vsaj en dan v tednu smo bili posebej osredotoĉeni na posamezno sporoĉilo, veĉkrat
tedensko pa smo spodbude prebrali, se nanje spomnili.

3.1 Pohvali nekoga
Ob pohvali smo razmišljali o iskrenosti in upraviĉenosti pohvale. Uĉenci so pohvalili
drug drugega za stvari, dejanja, lastnosti, ki zares pozitivno izstopajo. Našim prizadevanjem
se je pridruţila tudi uĉiteljica v podaljšanem bivanju.

3.2 Zahvali se
Uĉence sem spodbujala k zahvaljevanju preko celega šolskega dne. Razdelili so se v
skupine in oblikovali pisne zahvale za delavce šole. Pomisliti so morali, za kaj bi se jim v
resnici radi zahvalili. Kuharicam so se zahvalili, ker dobro kuhajo. Bivšim uĉiteljicam iz 1.
razreda so se zahvalili za vse, kar so jih nauĉile. Ravnatelju so se zahvalili za dobro vodenje
šole. Psihologinji so se zahvalili za uspešno posredovanje v konfliktu med njimi. Knjiţniĉarki
so se zahvalili za pomoĉ pri izbiranju knjig. Tajnici so se zahvalili za pomoĉ pri iskanju
izgubljene veriţice. Snaţilki so se zahvalili za jutranjo pomoĉ pri odpiranju garderobnih
omaric. Uĉiteljici, odgovorni za šolski radio, so v zahvalo na radiu predvajali kar pesem.
Uĉenci so zahvale sami zapisali na barvne liste papirja in jih okrasili. Vsaka skupina je
svojo zahvalo odnesla naslovniku. Prav vsi so bili navdušeni, ponosni in veseli, ker so z
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zahvalo nekoga razveselili. Še lepše je bilo, ker je nekaj delavcev šole v naslednjih dneh
prišlo v uĉilnico in izrazilo svoje veselje. Uĉenci so ugotovili, da so s svojim prijaznim
vedenjem sproţili val prijaznosti pri drugih.

3.3 Zaţeli nekomu nekaj lepega
Lepe ţelje so uĉenci oblikovali kot sporoĉila, ki so jih naslovniki poslušali na šolskem
radiu. Ţelji so dodali še skladbo. Uĉenci so bili zelo motivirani za pisanje svojih sporoĉil.

3.4 Opraviči se
Beseda »oprosti« gre uĉencem teţko z jezika. To so izpostavili sami, ko smo se
pogovarjali o reševanju konfliktov v razredu. V konkretnih situacijah poudarjam predvsem
iskrenost opraviĉila, ki ga spremlja stisk roke ali vsaj pogled. Uĉence velikokrat umaknem
stran od sovrstnikov in jim omogoĉim, da se o konfliktu najprej pogovorijo sami in se drug
drugemu opraviĉijo. Najveĉkrat se uspejo ţe sami pogovoriti, dogovoriti. Ĉe jim ne uspe,
posredujem in usmerjam njihov pogovor z vprašanji.

3.5 Naključna prijaznost
Z uĉenci smo si ogledali veĉ videoposnetkov, ki prikazujejo nakljuĉno prijaznost.
Ugotovili smo, da prijaznost osreĉi najmanj dva ĉloveka: tistega, ki je prijazen in tistega, ki
mu je prijazno dejanje namenjeno. Opazili smo, da se prijaznost vĉasih širi kot val, vĉasih se
vrne kot bumerang …
Uĉenci so se razdelili v skupine. Vsaka skupina je razmišljala o tem, kako si sošolci v
razredu lahko pomagajo. Poiskali so ĉim veĉ razliĉnih situacij in svoje ugotovitve zaigrali,
dramatizirali. Izbrali smo skupino uĉencev, ki je bila pri igranju najbolj prepriĉljiva. Potrudili
so se pri domiselnosti pomoĉi, sošolcem so pomoĉ vljudno ponudili, se jim zahvalili. Njihov
prizor smo posneli in si ga v razredu veĉkrat ogledali.
Opazila sem, da uĉenci veĉkrat opazijo sošolca v stiski in mu ponudijo pomoĉ. Seveda so
laţje bolj soĉutni do svojih prijateljev in sošolcev. Zastavili smo si izziv, da pomagajo tudi
nekomu, ki ga ne poznajo tako zelo dobro (ostali uĉitelji na šoli, kuharica, snaţilka, ostali
uĉenci na šoli …).

3.6 Knjiţevni junaki
V ljudskih pravljicah dobro vedno zmaga nad zlom. Dobri in pozitivni junaki so pravi
zmagovalci, zlo je vedno premagano. Otroci se seveda radi identificirajo z zmagovalci.
Uĉencem berem zgodbe, ki opisujejo ţivljenje v šoli. Pri tem so mi v najveĉjo pomoĉ
Mici iz 2.a (Majda Koren), razliĉne zgodbe o Francu in Mini (Christine Nöstlinger) in
Anica (Desa Muck). Otroci v teh zgodbah se sreĉujejo tudi z zbadanjem, nasiljem,
posmehovanjem in razliĉnimi stiskami. Svoje teţave rešujejo na konstruktivne naĉine, pri tem
so jim v pomoĉ razliĉni odrasli (starši, uĉitelji …) in tudi humor. Uĉenci so ob poslušanju teh
zgodb podoţivljali svoje strahove in teţave in jih laţje reševali. Podoţivljali so tudi
doţivljanje in izraţanje jeze in ostalih ĉustev.
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4

Opaţanja in spoznanja

Ĉe pri uĉencih razvijamo socialne vešĉine, ima to dober vpliv na razredno, posredno pa
tudi na šolsko klimo. Proces razvijanja socialnih vešĉin ne more biti vezan samo na en projekt
ali na krajše ĉasovno obdobje. Uĉitelj mora svoj razred dobro poznati in ga opazovati, da
uĉencem ponudi prave dejavnosti. Z uĉenci bomo še naprej brali knjige in se ob njih
pogovarjali. Zelo všeĉ jim je bila dramatizacija, kjer so lahko podoţivljali razliĉne dogodke.
Kotiĉek prijaznosti bomo še dopolnjevali z razliĉnimi dejavnostmi, ki jih bodo predlagali
uĉenci sami. Opaţam, da se uĉenci veĉkrat odloĉajo za prijaznost, k temu spodbujajo tudi
druge in se ustavljajo ob plakatu. Tudi uĉenci, ki so bolj impulzivni, so doţiveli vpliv
prijaznosti na sebi in na drugih.

5
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Zavedajmo se spletnega ustrahovanja in spletnih zlorab!
Be aware of cyberbullying and cyber abuse!
Katja Glazer Leskovšek, dipl. prof. mat. in pedag., OŠ Kajetana Koviĉa Radenci

Povzetek
Ţivimo v ĉasu, ko so nam informacije hitro in brezplaĉno dosegljive tako rekoĉ z
domaĉega naslonjaĉa. Seveda to prinaša številne prednosti, obenem pa tudi slabosti. Ena
takšnih je spletno nasilje med mladimi. Kakršnakoli oblika spletnega nasilja namreĉ otroka
zaznamuje in ima negativne posledice na njegov razvoj in oblikovanje njegove identitete.
Letos na naši šoli poteka mednarodni eTwinning projekt s podroĉja spletne varnosti. Projekt
nosi enako ime kot prispevek »Zavedajmo se spletnega ustrahovanja in spletnih zlorab!« S
tem projektnim delom sem ţelela doseĉi, da tekom le-tega uĉenci pridobijo znanja in vešĉine,
s katerimi se bodo bolje obvarovali pred spletnim nasiljem.
Kljuĉne besede: spletno nasilje, spletno ustrahovanje, mednarodno sodelovanje.
Abstract
Nowadays, facts and informations are quickly and free-of-charge available to us directly
from the comfort of our home. There are many advantages related to that, but there are also
some adverse effects. One of them is cyberbullying. Any form of cyberbullying is hurting the
child's development and identity formation. I am going to describe our international
eTwinning project. I have chosen the cybersecurity theme. The project is named "Be aware of
cyberbullying and cyber abuse!". The goal is to equip students with the necessary knowledge
and skills so that they can protect themselves from cyberbullying.
Keywords: cyberbullying, cyber abuse, international collaboration.
Ime in priimek lektorice: Mojca Karnet, dipl. prof. slov.

1

Uvod

Dostopnost svetovnega spleta, razvoj modernih informacijskih in komunikacijskih
tehnologij ter pestra paleta druţbenih omreţij so povzroĉili razmah spletnega nasilja. Le-tega
je med mladimi veliko teţje opaziti in prepoznati kot "klasiĉno" medvrstniško nasilje, ki se
dogaja na primer na domaĉem dvorišĉu.
Spletno nasilje, ki ga s tujko imenujemo »cyberbullying«, je realnost našega ĉasa, zato
moramo biti na to obliko nasilja še posebej pozorni. Veliko mladostnikov ima dandanes
pametne telefone; prav tako v šoli in doma vsakodnevno uporabljajo raĉunalnike in tablice.
Razne mobilne naprave imajo pomembno vlogo tudi pri oblikovanju mladostniške identitete,
saj otroci na spletu ne išĉejo zgolj informacij, temveĉ tudi poznanstva.
Po mojih izkušnjah sodeĉ uĉencem spletne aktivnosti veliko pomenijo. Nekoĉ mi je nek
moj uĉenec dejal, da si za rojstnodnevno darilo ţeli novo preobleko pri spletni igri Fortnite,
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ker mu je pomembno, kako je obleĉena njegova igralna figura v on-line igri. Povedal je, da
mu oblaĉila v realnem svetu ne pomenijo veliko, tista v igri pa.
V modernem svetu tako svetovni splet vpliva na medsebojno komunikacijo otrok,
njihovo socializacijo in zatorej na splošno pomembno vpliva na njihova ţivljenja.

2

Zavedajmo se spletnega ustrahovanja in spletnih zlorab!

Ţe dolgo ĉasa poudarjam pomen varnosti na spletu in ţelim otroke opremiti z znanji, s
pomoĉjo katerih bodo prepoznali spletna ustrahovanja in znali ravnati v primeru, ĉe opazijo
znake spletnega nasilja. V letu 2018 sem s tem namenom sodelovala v mednarodnem
dogodku »Be Protected and Get Connected!«, kjer smo skupina 104-ih uĉiteljev skupaj z
uĉenci ustvarjali na temo »Varnosti na spletu«.
Primerjalni podatki drţav ĉlanic EU namreĉ kaţejo, da je raba interneta pri otrocih in
mladostnikih v Sloveniji nad povpreĉjem. (Ţakelj 2013) Prepriĉana sem, da bodo uĉenci
mnogo bolj pozorni na znake spletnih ustrahovanj in ţalitev, ĉe bodo veliko izvedeli in vedeli
o tej tematiki.
Vrstniško nasilje je problematika, s katero se vsakodnevno sreĉujemo tudi uĉitelji. Nasilje
opredeljujemo kot zlorabo moĉi, saj gre veĉinoma za namerno, zavestno, premišljeno,
nadzorovano in ponavljajoĉe se dejanje. Oseba, ki ima veĉ moĉi, ţeli osebo z manj moĉi
nadzorovati, jo kaznovati, poškodovati, poniţati ali celo uniĉiti. Gre za nespoštovanje osebnih
mej ter kršenje osnovnih posameznikovih pravic in svobošĉin (Aniĉiĉ in drugi 2015). Namen
vrstniškega nasilja je prestrašiti in prizadeti ţrtev ter poveĉati obĉutek moĉi pri povzroĉitelju
(Zabukovec Kerin, K. 2002, str. 105). Spletno nasilje se pojavlja v obliki nadlegovanja,
ţalitev, sramotenja, obrekovanja, izkljuĉevanja, groţenj napadanja, prevzemanja identitete in
razkrivanja zasebnosti (Muršiĉ, M. idr. 2016). Ker ima spletno nasilje skoraj neskonĉno
obĉinstvo, ţrtve pa ostajajo ranljive, dosegljive in izpostavljene, je ta oblika nasilja posebej
tvegana in škodljiva. Posledice spletnega nasilja pa so lahko hujše kot v primeru katere izmed
tradicionalnih oblik medvrstniškega nasilja (Muršiĉ, M. idr. 2016). Spletno nasilje se v veliki
veĉini dogaja izven šolskega ĉasa in prostora, vendar so vanj vpleteni tudi naši uĉenci. Ker je
šola pripravljalnica za ţivljenje, sem se odloĉila na tem podroĉju poglobiti svoje znanje in z
njim opremiti tudi svoje uĉence. eTwinning projekt »Zavedajmo se spletnega ustrahovanja in
spletnih zlorab!« povezuje našo šolo s partnerskimi šolami v Makedoniji, Franciji, Litvi,
Italiji, Španiji, Romuniji inTurĉiji ter s slovensko šolo iz Podbrda. Poglaviten namen tega
projekta je ozavešĉanje uĉencev, staršev in uĉiteljev o tej pomembni in globalni teţavi ter
uĉence opremiti z znanji, s katerimi bodo prepoznali to vrsto nasilja in se ji ubranili. V projekt
smo vkljuĉili uĉence tretje triade. Z njimi smo brali, gledali videoposnetke in se pogovarjali o
raznih oblikah spletnega nasilja in ustrahovanja, in sicer o spletnem ustrahovanju, ţalitvah,
zalezovanju, trolanju (ang. trolling) in drugih oblikah kibernetskega ustrahovanja in zlorab.
Na zaĉetku projekta smo predstavili šole in uĉence v projektu. Sledil je nateĉaj za »naj
plakat projekta«, ki je moral kar se da najbolje odraţati skrb za spletno varnost. Uĉenci so
individualno ali v skupinah ustvarili veliko plakatov. Njihovi izdelki so opozarjali na spletno
nasilje oziroma ponujali nasvete za spletno varnost.
V naslednjih mesecih smo na šolah izvajali številne dejavnosti, s katerimi smo ozavešĉali
problem nasilja na spletu. Uĉenci so ustvarjali na temo spletnega nasilja in ustrahovanja.
Risali so stripe, pisali slogane in nasvete za spletno varnost. Devetošolci so z namenom, da se
vsebina dotakne tudi najmlajših uĉencev, tematiko spletne (ne)varnosti predstavili skozi
fotografski objektiv.
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O spletni varnosti pa nismo govorili le z uĉenci tretje triade. To obĉutljivo, vĉasih dobro
skrito, a za vse nas izredno pomembno tematiko, smo ţeleli pribliţati tudi mlajšim uĉencem.
Na predlog devetošolca smo priredili slovensko ljudsko pravljico Mojca Pokraculja in spisali
novo sodobno pravljico z naslovom Mojca Spletka ali Mojca Pokraculja 21. stoletja. S
pomoĉjo aplikacije Flipsnack smo izdelali e-knjigo. Uĉenci so sodelovali tako pri pisanju
zgodbe kot tudi pri ilustracijah in oblikovanju knjige. Podobno kot Mojca Pokraculja tudi
Mojca Spletka doţivi marsikatero nevšeĉnost, ker preveĉ zaupa prijateljem, ki jo prosijo za
pomoĉ. Zapisali smo kritiĉne zaplete, ki se nam lahko dogodijo na spletu. Mojca Spletka je
poslala denar spletnemu prijatelju, ki je bil v resnici mednarodni goljuf. Fotografije, na
katerih je obleĉena samo v kopalke, je poslala fantu, ki ga je spoznala na spletu. Ta je njene
fotografije delil s svojimi prijatelji. Konec naše pravljice je še posebej dramatiĉen, saj ji
nekdo ukrade identiteto. Mojca Spletka se je naivno in brez znanja o spletni varnosti podala v
svetovni splet, zato se je na koncu poĉutila izdano in ţalostno.
Pravljico smo prebrali mlajšim uĉencem ter se z njimi pogovarjali o pasteh spletnega
nasilja. Poslušali smo tudi pesem z naslovom Bognedaj, da bi crknu televizor avtorja Adija
Smolarja in zakljuĉili, da lahko pred ekranom spregledamo teţave, ki nas pestijo v realnem
ţivljenju.
Ob zakljuĉku projekta smo v šolski knjiţnici pripravili razstavo na temo spletnega nasilja.
Na ogled so bile fotografije in slogani, ki so opozarjali na prisotnost spletnega ustrahovanja.
Tako so naše ideje, opozorila in napotke o varnosti na spletu lahko videli vsi uĉenci naše šole,
pa tudi vsi uĉitelji in starši.

3

Sklep

Zavedam se vseh pozitivnih sprememb, ki jih v naše ţivljenje prinaša internet (vkljuĉno z
moţnostjo informiranja, izobraţevanja in komuniciranja). Seveda pa obstaja tudi druga plat
medalje. Zagotovo je ena takšnih spletno nasilje. Dandanes poleg poznanih oblik psihiĉnega,
fiziĉnega in ekonomskega nasilja ne moremo mimo spletnega nasilja. Zaradi široke uporabe
svetovnega spleta, pametnih telefonov in druţbenih omreţij se otroci sooĉajo s kibernetskim
trpinĉenjem, vĉasih kot ţrtve in vĉasih kot nasilneţi. In prav to je bilo moje osrednje vodilo,
ko sem na naši šoli vodila projekt Spletno nasilje in spletne zlorabe. Naši uĉenci so namreĉ s
pomoĉjo le-tega pridobili znanja in vešĉine, s katerimi bodo hitreje opazili neko obliko
spletnega nasilja in se tudi uspešneje ubranili pred njo.

4
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Oblikovanje celostnega pristopa pri zmanjševanju nasilja v šoli
Creating Integrated Approach in Reducing School Violence
Lidija Ţmavc, dipl. vzgojiteljica, OŠ Olge Megliĉ, Ptuj

Odgovorna vloga šole
Na primerjavi prebrane in povzete strokovne literature je omenjena vloga šole in uĉitelja
pri prepreĉevanju in zmanjševanju nasilja med uĉenci zelo velika, pri ĉemer je poudarjen
pomen vzgojnega in preventivnega delovanja šole kot institucije. Uĉitelji s svojim zgledom in
razliĉnimi aktivnostmi prispevajo k ustvarjanju dobrih medosebnih odnosov in s tem tudi k
prepreĉevanju nasilja med uĉenci. Uĉenci prihajajo iz razliĉnih okolij, kjer so lahko nasilna
dejanja del njihovega vsakdana in jih dojemajo kot nekaj normalnega. Nasilja med uĉenci šola
ne more povsem izkoreniniti, ima pa veliko moţnosti pri prepoznavanju, obravnavanju in
prepreĉevanju nasilja med njimi.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, vloga šole, vloga uĉitelja, prepreĉevanje nasilja
Abstract
Based on the comparison of different academic and scientific literature, the role of a
school and a teacher in reducing and preventing school violence is of great importance.
School as an institution plays an integral role with its educational and prevention activities.
Teachers, as role models, contribute to the creation of good interpersonal relations, which
contributes to the prevention of school violence. Students come from different home
environments. Some of them may live in violent environments and therefore consider
violence as normal. It is impossible to completely stop school violence, however, there are
vast opportunities to recognize it, deal with it and prevent it.
Mag. Renata Debeljak

1

Celostni pristop pri obravnavi medvrstniškega nasilja

Oblikovanje celostnega pristopa k nasilju v šoli je kljuĉno za prepreĉevanja vsakršne
zlorabe moĉi v odnosu med uĉenci, starši in uĉitelji. Šola je prostor uĉenja socialnih vešĉin,
kjer se uĉenci preko razliĉnih aktivnosti nauĉijo nenasilnega reševanja konfliktov,
obvladovanja ĉustev, medsebojnega sodelovanja, sprejemanja in strpnosti, kar vpliva na
zmanjšanje nasilja med uĉenci.
Šole si morajo prizadevati, da otroke zašĉitijo ter ustvarijo takšno okolje, kjer se bodo
uĉenci poĉutili varne in bodo v primeru nasilja deleţni ustrezne pomoĉi. Šola z vzgojnim
naĉrtom oblikujejo vizijo svojega vzgojnega delovanja in natanĉno doloĉi, katere so tiste
vrednote, za katere se bo zavzemala. Naĉrtovanje in izvajanje vzgojnega naĉrta je dejavnost
šole, v katerega se vkljuĉijo preventivni programi in razliĉne dejavnosti, preko katerih se
uĉenci nauĉijo sodelovanja, ustrezne komunikacije in reševanja konfliktov.
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2

Preventivno delovanje na ravni šole

Pri oblikovanju vzgojnega naĉrta se je potrebno vprašati, katera so naĉela vzgojnega
delovanja (Štraser 2012), ki postanejo kljuĉno vodilo pri odloĉitvah zaposlenih v šoli. Kako
bodo vzgojno ravnali v posameznih primerih, katere cilje si bodo postavili na vzgojnem
podroĉju, katere vzgojne dejavnosti bodo izvajali in katere ukrepe bodo izvajali v primerih
neţelenega vedenja uĉencev.
Uĉitelj s svojim vzgojnim delovanjem, osebnostjo, zgledom in naĉinom dela pomembno
vpliva na uĉence. S takšnim naĉinom delovanja vzpostavlja pogoje razvijanja dobrih
medsebojnih odnosov med uĉenci pri nenasilnem reševanju konfliktov. Šola naj vzpostavi
takšno klimo, preko katere z razliĉnimi aktivnosti pri uĉencih spodbuja spretnosti za
vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov, ki vplivajo na medvrstniške odnose. Uĉiteljev
odnos do nasilja je pomemben vidik obĉutljivosti, da nasilnega dejanja med uĉenci ne
spregleda. Uĉenci bodo imeli obĉutek, da bodo deleţni ustrezne pomoĉi, povzroĉiteljem
nasilja pa dajo vedeti, da njihovo poĉetje ni zaţeleno ter bodo v primeru nasilnega dejanja
ustrezno sankcionirani.

3

Prepoznavanje medvstniškega nasilja

V strokovni literaturi se pri obravnavi nasilja uporablja termin trpinĉenje, ustrahovanje,
ogroţanje, preganjanje, maltretiranje in šikaniranje (Peĉjak 2014). Zavedanje in
prepoznavanje je prvi korak k preventivnemu delovanju. Pri osebah, ki so vpletene v nasilno
dejanje, je moĉ opaziti nekatere skupne znaĉilnosti, kot so: teţave z odnosi, emocionalni
problemi in problemi s samopodobo. Te znaĉilnosti najlaţje opazimo pri vrstniški igri in kaţe
na ravnovesje moĉi med uĉenci, pri katerem pa ne gre za namerno povzroĉitev škode
drugemu.
Kadar uĉenec ali skupina uĉencev drugemu uĉencu govori neprijetne in nespodobne
besede, ga zafrkava, brca, tepe, mu uniĉuje oblaĉila ali šolske potrebšĉine, ga obrekuje in
izloĉa iz druţbe vrstnikov, uĉenec trpi in se ne more braniti (Habbe 2000). Uĉenci se v
skupini uĉijo sodelovanja in se poskušajo uveljaviti. Se pa v skupini najdejo tudi drznejši,
moĉnejši posamezniki, ki si privošĉijo šibkejše. Gradijo odnos do vrstnikov, ki postane skrb
vzbujajoĉ takrat, ko posameznik sprošĉa svoje frustracije in se ob tem dobro poĉuti. Takrat ne
moremo govoriti o šibkejših in moĉnejših, temveĉ o nasilneţih in njihovih ţrtvah.
Nasilni uĉenci zahtevajo celosten pristop ravnanja in pomoĉi. Uĉitelj mora pri tem
obravnavati vse, ki so vpleteni v nasilno dejanje, saj vsak vpleteni nosi svoj del odgovornosti
navaja (Verbnik Dobnikar 2002), kar pa ne zmanjšuje krivde povzroĉitelja. Pri otroku je
potrebno krepiti obĉutek odgovornosti in ga spodbujati, da razmisli, kako bi storjeno napako
popravil.

4

Razvijanje spretnosti za vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov

Uĉenca je potrebno nauĉiti, da se na doloĉene situacije odzove konstruktivno in ne
agresivno. Ti uĉenci imajo pogosto primanjkljaj na podroĉju socialnih spretnosti pri
obvladovanju jeze, z razliĉnimi pristopi, kot je igra vlog, se uĉijo ustreznega vedenja v
konfliktnih situacijah (Peĉjak 2014). Uĉence usmerjajo k razvijanju in krepitvi pozitivne
samopodobe, k bolj razvitim socialnim spretnostim in razvijanju ugodnejše socialne
(razredne, šolske) klime, s katerimi vplivajo na prepreĉevanje pojava nasilja in/ali
zmanjšujejo riziĉne dejavnike za nasilje.
390

Pedagoški delavci spodbujajo posameznikove socialne kompetence, s katerimi
spodbujajo ĉim boljše medvrstniške odnose. Z razliĉnimi vsebinami preventivnih programov
ustvarjajo spodbudno uĉno okolje. Uĉenci se uĉijo veĉati odgovornost zase, razvijati
pozitivno samopodobo, se spoprijemati z razliĉnimi stresnimi situacijami in tako izboljšati
odnose z vrstniki. Cilj treningov je izboljšati socialno sprejetost in s tem medsebojno
povezanost uĉencev v doloĉenem razredu. Dobrodošle so tudi razredne ure, razliĉne delavnice
ter projektni dnevi, ki potekajo v obliki razliĉnih (socialnih) iger.

5

Ničelna toleranca do nasilja

Vloga šole kot varovalnega dejavnika ter nujnost izobraţevanja ter ozavešĉanja uĉiteljev
in ostalih strokovnih delavcev je ob ustreznem ukrepanju še posebej pomembna v smislu
prepreĉevanja in ustavljanja izpostavljenosti otroka nasilju. Šolska pravila spodbujajo
spoštovanje vseh otrok ter razvijanje socialnih spretnosti in pozitivne samopodobe. Izhodišĉe
za preventivno delovanje je niĉelna toleranca do nasilja vseh akterjev in deleţnikov. Z
razliĉnimi oblikami in metodami dela daje moţnost za razvijanje socialnih vešĉin v okviru
pouka in v okviru delavnic, iger, taborov na temo ozavešĉanja in prepoznavanja ter
prepreĉevanja nasilnega vedenja.

6
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Medvrstniško nasilje med učenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju
Bullying among pupils with mild intellectual disability
Tina Korĉe, univ. dipl. socialna delavka, OŠ Kozara Nova Gorica.

Povzetek v slovenskem jeziku
Na osnovni šoli s prilagojenim programom z niţjim izobrazbenim standardom opaţamo
porast medvrstniškega nasilja med uĉenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju. Skoraj vsi
uĉenci, ki so prišli iz rednih OŠ, so bili tudi sami ţrtve medvrstniškega nasilja. Pri teh uĉencih
pogosto opaţamo, da po vkljuĉitvi na našo šolo tudi sami izvajajo nasilje nad vrstniki. V
prispevku sem opisala vzroke za pojav nasilja pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju,
preventivne pristope pred pojavom nasilja ter kako ukrepamo, ko se to pojavi. To sem opisala
na primeru dobre prakse.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, preventiva pred nasiljem, uĉenci z laţjo motnjo v
duševnem razvoju,
Povzetek v tujem jeziku
In adapted programs of elementary school with a lower educational standard an increase
in bullying among pupils with mild intellectual disability is being observed. Almost all the
pupils coming from regular elementary schools were themselves victims of bullying. After
being enrolled in our school, these pupils are frequently noticed to commit violent acts against
their peers. The article outlines the causes of violence in children with mild intellectual
disability, the preventive approaches before the onset of violence, and what actions are
taken in its occurrence. Our experience is presented as an example of good practice.
Kljuĉne besede: bullying, prevention of violence, pupils with mild intellectual disability
Ime in priimek lektorja: Ema Otrin

1

Naraščanje nasilja

Na osnovni šoli s prilagojenim programom z niţjim izobrazbenim standardom, kjer
pouĉujem, vrsto let ni bilo potrebno uporabljati vzgojnih ukrepov in opominov. Ţal pa
strokovni delavci ugotavljamo, da se zadnja leta medvrstniško nasilje pri uĉencih z laţjo
motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanje LMDR) poveĉuje. O trendu narašĉanja
medvrstniškega nasilja poroĉajo tudi avtorji mnogih strokovnih prispevkov. Zaradi tega smo
na šoli oblikovali enotne kriterije za prepoznavanje razliĉnih oblik nasilja, strategije za
prepreĉevanje medvrstniškega nasilja, ukrepe in obrazce za beleţenje izvedenih dejavnosti v
primeru pojava nasilja.
V nadaljevanju sem, skozi primer dobre prakse opisala, kako na šoli preventivno
pristopamo pred pojavom nasilja ter kakšne ukrepe izvajamo, ko se to pojavi.
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2

Medvrstniško nasilje pri učencih z LMDR

2.1 Vzroki
Otroci z LMDR imajo slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, zaradi ĉesar so lahko
izbruhi nasilja pogostejši, saj ne najdejo ustreznejših oblik reševanja konfliktov (Lardieri,
Blacher, Swanson 2000). Ena izmed splošnih znaĉilnosti oseb z LMDR je, da imajo, v
primerjavi s splošno populacijo, veĉinoma slabše razvite socialne vešĉine in se poslediĉno
teţje prilagajajo okolju (Basquill, Nezu, Nezu, Klein 2004). McNamara (2013) navaja, da so
osebe z LMDR pogosteje v vlogi ţrtev medvrstniškega nasilja, predvsem zaradi njihovih
primanjkljajev na posameznih podroĉjih.
Skoraj vsi uĉenci, ki so prišli iz rednih OŠ, so bili tudi sami ţrtve medvrstniškega nasilja.
Vrstniki so bili do njih v glavnem ţaljivi, nekatere so tepli, jih izsiljevali,… Z uĉenci se
veĉkrat pogovarjamo o nasilju, ki so ga doţiveli, pomagamo jim reflektirati svoje izkušnje ter
priti do novih spoznanj glede nasilja.

2.2 Primer dobre prakse
V lanskem šolskem letu sem pouĉevala 9. razred OŠ s prilagojenim programom z niţjim
izobrazbenim standardom. V razredu je bilo 7 uĉencev (3 deklice, 4 deĉki). Ţe po mesecu dni
sem opazila, da se uĉenci neprimerno vedejo do ene deklice. Veĉkrat so jo ţalili, ji skrivali
osebne stvari,… Uĉenka je zaradi tega veĉkrat doţivela ĉustvene in vedenjske izbruhe,
pojavljalo se je tudi avtoagresivno vedenje. Najveĉkrat je kriĉala, metala svoje stvari, se
vlekla za lase,… Vse to se je pojavljalo ţe veĉ mesecev. Uĉitelji smo se o dogodkih veĉkrat
pogovorili s celim razredom, medvrstniško nasilje smo obravnavali med razrednimi urami.
Kot razrednik sem zapisovala vse dogodke, ki so se najveĉkrat zgodili med odmori in pri
nestrukturiranih dejavnostih (ogled predstave, kino, dnevi dejavnosti, gospodinjstvo, likovni
pouk,…). Pogovorila sem se tudi s starši uĉenke, ki so nasilje sošolcev opaţali ţe veĉ let. Z
uĉenci se je pogovoril tudi ravnatelj in svetovalna delavka, a se je medvrstniško nasilje še
vedno dogajalo. Poudariti moram, da se na šoli do takrat v glavnem nismo posluţevali
vzgojnih ukrepov in opominov. Da bo potrebno ukrepati drugaĉe, mi je postalo jasno, ko je
eden od uĉencev v garderobni omarici našel listek te uĉenke, kjer je bilo napisano: »Lahko me
kličete vampir ali prasica ne pa hodzila. Vsak dan mi strete srce. Ubila se bom.« Narisano je
bilo tudi zlomljeno srce. To je bil zame znak za alarm. Takoj sem sklicala strokovno skupino
skupaj z ravnateljem in svetovalno delavko, kjer smo sprejeli sledeĉe:
Vsi uĉenci dobijo vzgojni ukrep za medvrstniško nasilje, ki vsebuje naslednjo restitucijo:





opraviĉilo sošolki,
aktivno druţenje s sošolko v podaljšanem bivanju (2 uri),
spis Medvrstniško nasilje,
pomoĉ uĉencem oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraţevanja (10 ur).

Uĉenci so uspešno opravili zadolţitve v dveh mesecih. Reflektiranje izvajanja dolţnosti
je potekalo na razrednih urah. Uĉenci so povedali, da jim je bilo na zaĉetku najteţje nuditi
pomoĉ uĉencem posebnega programa, kasneje pa so spoznali, da se z uĉenci odliĉno
razumejo. Mimogrede smo tako uspeli porušiti tabu in sicer, da so uĉenci posebnega
programa, to so uĉenci z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju, manjvredni.
Uĉenki, ki je bila ţrtev, smo poiskali strokovno pomoĉ izven šole in v šoli. Odnos sošolcev do
sošolke se je spremenil na bolje, tudi ona je postala bolj strpna in vidno bolj zadovoljna. Ves
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ĉas smo sodelovali tudi z njenimi starši. Po izvedenih dejavnostih, so vsi uĉenci v razredu
vzpostavili in ohranjali dobre odnose med sabo.

2.3 Preprečevanje nasilja – preventiva
Prav ob tem dogodku smo dojeli, da je potrebno nekaj narediti na preventivi. Tako smo
sestavili uĉinkovit naĉrt prepreĉevanja medvrstniškega nasilja, ki vsebuje:












jasno oblikovan šolski red,
jasno opredelitev oblik nasilja,
nudenje pomoĉi ţrtvam nasilja (psihološko, pravno itd.),
posledice za povzroĉitelja,
restitucijo,
pomoĉ nasilneţem pri spreminjanju agresivnih vedenj,
enotna pravila za obravnavo nasilnih dejanj,
enoten postopek pri pojavu nasilja (obrazci),
izobraţevanje pedagoškega kadra,
izobraţevanje uĉencev,
spodbudno šolsko okolje.

Tako smo v tem šolskem letu izvedli sledeĉe aktivnosti:
 Delavnice Mladinskega centra Nova Gorica z naslovom Reševanje sporov za uĉence
tretje triade, kjer so razvijali spretnosti za vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov,
spretnosti odloĉanja in pogajanja, se uĉili reševati konflikte na miren naĉin.
 Obisk preventivnega spektakla o medvrstniškem nasilju v Novi Gorici z naslovom Jaz
ne bom, kaj pa ti? Uĉenci tretje triade so skozi gledališko igro, kratek film in pogovore
spoznavali razliĉne oblike nasilja med otroki in mladostniki ter naĉine, kako se temu
zoperstaviti.
 Uĉenci so izbrali zaupnika šole, ki je na prireditvi prevzel poštni nabiralnik, kamor
bodo uĉenci sporoĉali, ĉe so ţrtve ali priĉe nasilju.
 Izobraţevanje Team teach za zaposlene, ki si prizadeva spodbujati pozitivno vedenje
skozi celostno holistiĉen pristop. Namen tehnike je varovanje ljudi in storitev z
zmanjševanjem tveganja, omejitev in prepovedi.
Za prepreĉevanje nasilja in nenasilno reševanje konfliktov je nujno potrebno sodelovanje
vodstva šole, celotnega uĉiteljskega zbora in staršev. Šola mora biti zavezana stališĉu
nenasilne kulture in razvijati pozitivno šolsko klimo (Peĉjak, 2014).

3

Ugotovitve

Doprinos prispevka vidim v tem, da sem opisala vzroke, reševanje in preventivo
medvrstniškega nasilja med uĉenci z LMDR, saj je ta populacija še posebej ranljiva. Za
zmanjševanje medvrstniškega nasilja pri teh uĉencih je najbolj pomembno, da uĉitelj
vzpostavi zaupen odnos z uĉencem. To vkljuĉuje tako spontane kot naĉrtovane pogovore v
razredu, opazovanje uĉenĉeve verbalne in neverbalne komunikacije ter takojšen odziv ob
pojavu nasilja. Niţjo pojavnost konfliktov zagotavljajo razredna pravila, ki jih uĉitelj
sooblikuje z uĉenci na zaĉetku šolskega leta. Nasilni dogodki se zmanjšajo z obvladanjem
komunikacijskih vešĉin. Uĉitelj, ki primerno in spoštljivo komunicira, je zgled uĉencem.
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Pomembno je, da jih opozori na morebiten neustrezen odnos do sogovornika in predstavi
primeren naĉin komunikacije.
Vse to pa nas uĉi tehnika Team Teach, zato menim, da je prav, da bi vsi uĉitelji na šoli
imeli opravljeno licenco, saj bi tako lahko prepreĉili nasilje, ĉe pa bi ţe prišlo do njega, bi ga
lahko na primeren naĉin in varno ustavili.

4
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Meditacija v osnovni šoli
Meditation in Primary School
Nina Kriţanec Rodica,
profesorica angleškega in slovenskega jezika, OŠ ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

Povzetek
Meditacija je starodavna praksa, ki obstaja ţe tisoĉletja. Šele v zadnjih desetletjih jo
znanstveno preuĉujejo in ugotavljajo njene dobrobiti, od boljšega zdravja, pomiritve telesa in
uma, do izboljšanega izkoristka delovanja moţganov. V prispevku povzamem definicije
meditacije in ugotovitve nekaterih študij. Ţe tretje leto izvajam meditacijo na osnovni šoli in
imam z njo pozitivne izkušnje. Glede na to, da študije dokazujejo izboljšano delovanje
moţganov pri ljudeh, ki izvajajo meditacijo, bi se morala ta širše predstavljati v javnosti in se
sĉasoma vpeljati v uĉni naĉrt.
Kljuĉne besede: meditacija, osnovna šola, delovanje moţganov.
Abstract
Meditation is an ancient practice that has existed for millennia. It is only in recent
decades that it has been scientifically examined and established for its benefits, from better
health, calming the body and mind, to improved utilization of brain function. In the article I
summarize the definitions of meditation and the findings of some studies. For the third year, I
have been teaching meditation in elementary school and have had positive experience with it.
The studies demonstrate improved brain function for people who practice meditation, thus it
should be introduced in public and eventually introduced into the curriculum.
Lektorica: Leonida Roţanski

1

Meditacija v osnovni šoli

Meditacija obstaja ţe tisoĉletja. Ta starodavna praksa pomirja um in telo, lajša stres in
poveĉuje delovanje moţganov. Njene koristi za zdravje se znanstveno dokazujejo šele v
zadnjih desetletjih. Glede na vse dobrobiti, bi morali razmišljati o tem, da bi jo vpeljali v uĉni
naĉrt. V prispevku predstavljam svojo izkušnjo s pouĉevanjem meditacije v osnovni šoli.

2

Kaj je meditacija?

Meditacija izvira iz latinske besede meditatio, ki je izpeljana iz glagola meditari
(premišljevati, oblikovati). Gre za tehniko, s pomoĉjo katere umirimo svoje telo, dihanje,
ĉustva in um.
Razlag in delitev meditacij je veliko. Na splošno je meditacija mentalna praksa, pri kateri
oseba vadi pozornost in zavedanje. Od tu naprej gredo definicije vsaka v svojo smer in
razlagajo tehnike, cilje ali se osredotoĉajo na sistem prepriĉanj.
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Meditacija se nanaša na »druţino samoregulacijskih procesov, ki se osredotoĉajo na
trening pozornosti in zavedanja z namenom veĉje zavestne kontrole. Preko le-te naj bi
spodbujali razvoj psihiĉnega blagostanja in/ali specifiĉnih sposobnosti, kot so mirnost, jasnost
in koncentracija.« (Walsh, Shapiro 2006)
Nekateri avtorji ugotavljajo, da »kljub pomanjkanju soglasja v znanstveni literaturi o
definiciji meditacije se veĉina preiskovalcev strinja, da meditacija pomeni obliko mentalnega
treninga, ki zahteva bodisi umirjanje bodisi praznjenje uma, njegov cilj pa je stanje
"samostojnega opazovanja", v katerem se izvajalci zavedajo svojega okolja, vendar se ne
vkljuĉijo v razmišljanje o njem. Zdi se, da vse vrste meditacijskih praks temeljijo na konceptu
samoopazovanja neposredne psihiĉne aktivnosti, usposabljanju ravni zavedanja in gojenju
odnosa do sprejemanja procesa in ne do vsebine.« (Ospina 2008).
Izraz meditacija zajema širok in raznolik spekter praks. Pri nekaterih vrstah meditacije se
posameznik koncentrira na doloĉeno besedo, zvok (mantro), plamen ognja, pri drugih vrstah
se prepusti toku misli, vizualizaciji, kontemplaciji itd.

3

Znanstvene raziskave meditacije

Prvi zapisi in opisi meditacije segajo ţe v obdobje pred našim štetjem. Empiriĉne
raziskave s tega podroĉja pa so stare šele nekaj desetletij. Pomembni odzivi so upoĉasnitev
hitrosti dihanja in bitja srca, zmanjšanje porabe kisika in prevodnosti koţe ter zmanjšanje
oziroma umiritev krvnega pritiska. To pomeni, da gre za umirjanje simpatiĉnega ţivĉnega
sistema.
Študija iz leta 2004, kot piše Dimic (2011), je preuĉevala skupino zelo izurjenih
tibetanskih budistiĉnih menihov, ki so od 15 do 40 let redno meditirali. Primerjali so jih s
kupimo ljudi, ki je šele zaĉela meditirati in ugotovili, da se je osnovno delovanje moţganov
pri menihih spremenilo. Imeli so višjo sinhroniziranost in koherenco gama valovanja
(merjeno z EEG – elektroencefalogram) v baziĉnem stanju moţganov. Preko širokega
povezovanja posameznih ţivĉnih celic v moţganih to omogoĉa visoko urejeno kognitivno in
ĉustveno delovanje.
Študija iz leta 2009, kot piše Dimic (2011), je pokazala, da imajo dolgotrajni vaditelji
meditacije veĉjo gostoto moţganov v predelu moţganskega debla, kjer je sedeţ
kardiovaskularnega nadzora. Druga študija je odkrila veĉji obseg v moţganskih podroĉjih
talamusa in hipokampusa ter ĉelnega reţnja, kar naj bi ljudem, ki meditirajo, omogoĉalo, da
gojijo pozitivna ĉustva, ohranjajo ĉustveno stabilnost ter delujejo z zavedanjem.
Leta 2011 je bila Daganova na Harvardu objavila študijo (www.ewao.com), pri kateri so
prviĉ dokumentirali fiziĉne spremembe v moţganih zaradi meditacije. Imeli so testno in
kontrolno skupino. Meditacijo so izvajali osem tednov, povpreĉno 27 minut na dan. Ugotovili
so, da je meditacija ustvarila fiziološke spremembe v moţganski sivi snovi in zakljuĉili,
meditacija izgrajuje moţganske celice, veĉa sivo snov in dovoli moţganom, da upoĉasnijo
odzive na stres, zagotavlja boljšo koncentracijo, uĉenje in spomin.
Znanstvene raziskave meditacije so v veliki meri namenjene prepreĉevanju oziroma
zdravljenju razliĉnih bolezni, kot so na primer Alzheimerjeva, Parkinsonova, zmanjševanju
stresa ipd.
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4

Primer prakse z OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Kot certificirana uĉiteljica joge v šolskem letu 2019/2020 ţe tretje leto izvajam jogo na
osnovni šoli na Frankolovem. Osem deklet jo redno obiskuje ţe od 7. razreda, nekateri pa so
se v dveh letih in pol izmenjali. Ali so zakljuĉili šolanje ali pa so se prikljuĉili vadbi joge.
Jogo imamo praviloma enkrat na teden, med vadbo asan, torej jogijskih poloţajev, pa
vkljuĉujem tudi meditacijo. Najveĉkrat meditiramo leţe, v poloţaju trupla oziroma savasana
(v sanskrtu). Vĉasih meditiramo sede v lahkem poloţaju.
Med vadbo in meditacijo poslušamo meditativno glasbo. Najveĉkrat izvedem kratko
razliĉico joga nidre, ki se prevaja kot »jogijski spanec« (Saraswati 2002, str. 9), ĉeprav gre za
alfa stanje, nekje med budnostjo in spanjem. Joga nidra ima veĉ stopenj, med drugim obstaja
tudi razliĉica za otroke. Slednja je krajša in prilagojena otrokom. Sprošĉa se razliĉne dele
telesa, ki si v moţganih sledijo po doloĉenem zaporedju, torej se »s sprošĉanjem telesa
sprošĉa um« (Saraswati 2002, str. 40).
Saraswati (2002) navaja številne dobrobiti te prakse, od razvijanja intelekta, do pomoĉi
pri kardiovaskularnih boleznih, obnavljanju splošnega zdravja, prepreĉevanju stresa in
podobno. Menim, da je tako prakso, ki jo izvajam tudi sama, dobro nauĉiti otroke, saj jim bo
to koristilo na veĉ podroĉjih.
Dekleta so se na zaĉetku izvajanja prakse razliĉno odzivala. Nekatera so meditacijo
sprejela izredno pozitivno in so jo mirno izvajala. Nekatera dekleta pa so odpirala oĉi, se
premikala, gledala, kaj delajo druge, in se vidno niso mogla niti telesno umiriti. Po prvem letu
vadbe so mi napisala pisma o svojem videnju joge. Velik del teh pisem se je nanašal na
meditacijo. Pisala so, da je to najboljši del joge, da se umirijo, da vĉasih poskušajo meditirati
tudi doma. Po dveh letih in pol enotedenske vadbe je to postala nekakšna rutina. Vĉasih
prosijo samo za meditacijo. Sprejemajo jo izredno pozitivno. Vseh osem deklet se takoj umiri,
nobena se veĉ ne premika, nobena veĉ ne gleda, kaj poĉnejo druge. Kot opazovalka lahko
reĉem, da umirijo svoje fiziĉno telo. Nobena od njih sicer ni bila nasilna, vsekakor pa ta
praksa prispeva k njihovemu razvoju in ĉustveni rasti.

5

Meditacijo vpeljati v učni načrt

Študije meditacije zadnjih desetletij prinašajo nova znanstveno dokazana spoznanja o
dobrobiti izvajanje te starodavne prakse. Izvajanje meditacije prinaša predvsem mirno telo in
um, zmanjševanje stresa, sposobnost telesa, da se zdravi samo, poleg tega pa izboljšuje
moţganske funkcije. To pa je cilj v šolskem sistemu. Na OŠ Antona Bezenška Frankolovo
izvajam meditacijo ţe tretje leto in imam z njo dobre izkušnje, ĉeprav nisem izvedla nobenih
znanstvenih meritev. Dekleta, ki jo izvajajo, jo izredno dobro sprejemajo in poroĉajo o
lastnem boljšem poĉutju.
Meditacijo bi si ţelela nauĉiti vse otroke na šoli, ravno tako pa bi si ţelela izvesti
znanstvene meritve, si zastaviti hipotezo in na meritvah videti, kako lahko izvajanje
meditacije izboljša uĉinkovitost moţganov in s tem boljše znanje uĉencev.

6
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Učenje asertivnega vedenja za preprečevanje nasilja
Learning assertive behaviour to reduce violence
Ajda Eiselt Ĉreslovnik, profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, CIRIUS Kamnik

Povzetek
V prispevku obravnavam primer verbalnega poniţevalnega nasilja nekega dekleta do
svoje sovrstnice. Zaznala sem, da ima povzroĉiteljica nasilja neizmerno ţeljo po pozornosti
odraslih. Spoznala sem, da prihaja iz okolja, kjer veliko ĉasa preţivi sama, brez mame – svoje
edine skrbnice. Sošolko, ki je bila verbalno in intelektualno šibkejša, je še posebej rada
napadala, kadar je bila sama ĉustveno vznemirjena. Ţrtev napadov je bila deklica, ki je bila
intelektualno slabo opremljena, gibalno teţko ovirana in je odrasla v hiperprotektivnem
okolju. Napadena mladostnica ni bila opremljena za funkcionalno odzivanje v konfliktu.
Odloĉila sem se za spodbujanje asertivnega vedenja pri napadenki, napadalki pa namenila veĉ
ĉasa in pozornosti, kar je marsikdaj prepreĉilo napade.
Kljuĉne besede: konflikt, asertivno vedenje, nasilje v šoli
Abstract
In the article, I discuss the case of a girl's verbal degrading violence against her
classmate. I have found that the perpetrator of the violence has an overwhelming desire for
adult attention. I realized that she came from an environment where she spends a lot of time
alone, without her mother - her only guardian. She especially liked to attack her classmate,
who was verbally and intellectually weaker, when she was emotionally disturbed. The victim
of the attack was a girl who was intellectually ill-equipped, severely physically impaired, and
raised in a hyper-protective environment. The attacked adolescent was not equipped to
respond functionally in a conflict. I decided to encourage assertive behaviour in the attacked
girl, and gave the attacker more time and attention, which often prevented the attacks.
Ime in priimek lektorja: Aleksandra Kocmut

1

Obravnava nasilja

Moje stališĉe je, da je nasilje v šoli treba omejiti, ni pa ga mogoĉe popolnoma prepreĉiti
(Josipoviĉ, Smoliĉ 2016). Prepriĉana sem, da se je nanj treba odzivati, vendar enotnega
recepta, kako se odzvati, ni. Opaţam zelo razliĉne povzroĉitelje nasilja: nekateri so nasilni
zaradi narcisoidnosti, drugi zaradi socialne neopremljenosti, pri tretjih gre za eno izmed
znaĉilnosti njihove motnje (avtistiĉni otroci), pri ĉetrtih pa za to, da so v ţivljenju spregledani
in išĉejo pozornost. Za vsakega je optimalen drugaĉen odziv, in to od uĉiteljev terja veliko
mero senzibilnosti in raziskovanja ter zavedanje, da je šola tudi prostor socialnega in
ĉustvenega uĉenja. Uĉitelji uĉijo tudi mehke vešĉine, kot so sposobnost zaznavanja, uporaba,
izraţanje in uravnavanje ĉustev ter uporaba ĉustev pri reševanju problemov (Panju 2010 v
Košir 2018). Eno teh mehkih vešĉin bom prikazala v nadaljevanju, in sicer uĉenje asertivnega
vedenja.
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2

Reševanje konflikta

Preden obravnavamo vrstniško nasilje in naĉrtujemo intervencije, je pomembno, da
poznamo situacijski, razredni, druţinski, lokalnoskupnostni in kulturni vidik, piše Mušiĉ
(2016). Menim, da v opisani situaciji ne moremo mimo osebnostnega vidika, nekoliko manj
pa je v moji situaciji pomemben razredni vidik, saj je do verbalnih napadov vedno prihajalo,
ko sta bili dekleti sami z enim uĉiteljem. Pri obeh dekletih gre sicer za laţjo motnjo v
duševnem razvoju. Naja je teţko gibalno ovirana, Ana pa opredeljena kot otrok z avtistiĉno
motnjo. Za Ano je pomembno, da je v oĉeh odraslih sprejeta, da je všeĉna in cenjena, ob sebi
pa ţeli imeti sovrstnike in se z njimi zabavati. Ana Naje ni sprejela kot svoje prijateljice, ker
se ta ni znala pogovarjati in zabavati na Ani sprejemljiv naĉin. Sĉasoma sem se zaĉela
zavedati, da Ana nad sošolko uporablja premoĉ in hkrati bije bitko za pozornost odraslega.
Bolje razvite socialne in emocionalne zmoţnosti uĉencev prispevajo k zmanjšanju
vrstniškega nasilja. Za razvijanje teh pa je treba poznati socialno, emocionalno in
intelektualno opremljenost tako povzroĉitelja nasilja kot tudi ţrtve. Iz prejšnjega opisa je
razvidno, da sta bili obe dekleti v ţivljenju za marsikaj prikrajšani. Kljub temu se nisem ţelela
sprijazniti le z vlogo gasilke poţara, ţelela sem, da nam izkušnja ponudi moţnost za uĉenje.
Zaĉrtala sem si strategijo, kako dolgoroĉno ublaţiti nasilje.
Odloĉila sem se, da bi Najo lahko do neke mere nauĉila asertivnega vedenja, pri Ani pa
zmanjšala potrebo po iskanju pozornosti. Naša sreĉanja so se zaĉela tako, da je Ana Najo
poniţevala z izrazi »debilna« in »nesposobna« ter stavki »Nikoli niĉ ne boš dosegla« in
»Nihĉe te ne mara«. Naja je zardevala, se skušala braniti, vendar je bila pri tem tako
vznemirjena, da je to Ano še dodatno spodbudilo. Sama sem v taki situaciji zašĉitila Najo in
se pogovorila z Ano. A na naslednjem sreĉanju se je situacija ponovila. To je bil klic po
spremembi mojega ravnanja. Všeĉ mi je primerjava med nasiljem in gašenjem poţara, kot jo
vidi Rutar Ilĉeva (2016). Govori o tem, da je nevarnost, da pride do poţara, manjša, ĉe imamo
dobro poţarno varnost: ĉe skrbimo za vse dejavnike tveganja, ĉe vzdrţujemo naprave, ĉe
preverjamo stanje in smo pozorni na zgodnje znake. Tako je tudi pri obravnavi nasilja. Ani
sem povedala, da ne dopušĉam takega vedenja. Povedala sem ji tudi, da bi se sama grozno
poĉutila, ĉe bi bila v Najini koţi. Naji pa sem na individualnem sreĉanju dala vedeti, da mi ni
vseeno, in ji predlagala, da nekaj spremeniva v vedenju vsake od naju. Strinjala se je.
Pojasnila sem ji svoja opaţanja in zaĉeli sva z vajo asertivnega vedenja. Najprej sem jo
vprašala, kako se poĉuti, in povedala je, da je Ana res nesramna. Povedala sem ji, da je prvi
korak k asertivnosti izraţanje ĉustev. Uĉili sva se ĉustva opisovati (kako se poĉutimo, kaj
sogovornikove besede povzroĉijo v nas, kaj za nas to pomeni, kaj nam ni všeĉ, ĉesa si ţelimo
itd.). V igri vlog sva vadili: »Ana, grozno se poĉutim, ko me ţališ. Obiĉajno me spraviš iz tira,
danes pa ti bom povedala, da mi s tem sporoĉaš, da me ne ţeliš v svoji bliţini, in zaradi tega
sem zelo prizadeta. Ker te imam rada, se ţelim v tvoji bliţini dobro poĉutiti in te ne ţelim
sovraţiti.« Poleg besed je pomembna tudi govorica telesa, ki pa je Naji povzroĉala veliko
teţav, saj je bila zaradi te situacije zelo vznemirjena in je trajalo veliko ĉasa, preden se ji je
uspelo pomiriti. Druga preventivna dejavnost pred poţarom pa je bila, da sem si ob zaĉetku
vsakega našega sreĉanja vzela nekaj ĉasa za Ano, se z njo pogovorila o njej ljubih temah, ji
povedala kaj šaljivega ali ji na kakšen drug naĉin namenila pozornost. S tem odnosom sem
ţelela ohraniti naklonjenost, sprejemanje in spoštovanje do obeh deklet, hkrati pa jima nuditi
model vedenja v konfliktnih situacijah.
Reĉem lahko, da se je situacija sĉasoma izboljšala. Med dekletoma sta se razvila veĉja
naklonjenost in sprejemanje. Potem ko je Naja Ani sama povedala »nauĉen« govor, je tudi
Ana Najo videla v drugi luĉi, in sicer kot nekoga, ki se zna kompetentno braniti. Hkrati pa se
je Ana veselila najinih pogovorov in tudi sama predlagala teme, o katerih je ţelela govoriti.
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3

Razumevanje motivov olajša vzgojo

Idealno bi bilo, da nasilja v šolah ni. Vendar pa je konflikt nekaj popolnoma normalnega
in teţaven je lahko samo naĉin reševanja. Šola je tudi prostor za uĉenje teh vešĉin in naša
naloga je, da nasilje obravnavamo, vĉasih na tak, drugiĉ na drugaĉen naĉin. Po drugi strani pa
se strinjam tudi z miselnostjo, da niĉelna toleranca do nasilja v šolah (Josipović, Smoliĉ 2016)
ne pripelje ravno do rezultatov, ki jih ţelimo kot druţba. Ĉe šola zapre vrata vsem izvajalcem
nasilja, bo namreĉ zaprla vrata tudi tisti skupini otrok, ki v šolo ne prihajajo po znanje, ampak
po ljubezen. In ĉe uĉitelji tega ne bomo opazili in se bomo osredotoĉali le na njihovo slabo
plat, bodo izgubili še eno priloţnost za iskanje tistega, kar potrebuje vsako ĉloveško bitje, da
razvija svoje potenciale – prijaznost, sprejemanje in ljubezen. Pri obravnavi nasilja je prav, da
razmišljamo tudi o motivih za njegov nastanek. Nezadovoljene potrebe ne smemo sprejeti kot
opraviĉilo za nasilno vedenje, ker zanj ni opraviĉila. Vendar pa razumevanje motivov in
potreb lahko olajša vzgojo za nenasilno vedenje.

4
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Moţnosti in ovire šolske svetovalne sluţbe pri obravnavanju primerov
medvrstniškega nasilja v osnovni šoli
Possibilities and obstacles of school counseling services in addressing cases
of peer violence in primary schools
Karmen Zupan, svetovalka, dipl.univ.psiholog, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Povzetek
Kot šolska svetovalna delavka pogosto obravnavam primere medvrstniškega nasilja.
Glavno orodje, ki mi je pri tem na voljo, je pogovor. Pri svojem delu vedno znova odkrivam
veliko, skoraj ĉudeţno moĉ vodenega, spoštljivega , empatiĉnega in odprtega pogovora z
otroki. Seveda pri tem naletim tudi na številne ovire. Nekatere izhajajo iz otrok, nekatere se
porajajo na strani staršev, nekaterim so vzrok postavljena pravila, ki veljajo v šolskem
sistemu, nekatere pa izhajajo iz mene same. V ĉlanku opisujem svoj naĉin obravnavanja
medvrstniškega nasilja in spoprijemanja z ovirami, na katere ob tem naletim.
Kljuĉne besede: obravnavanje medvrstniškega nasilja v šolski svetovalni sluţbi, moĉ
pogovora, ovire
Povzetek v angleškem jeziku
As a school counselor, I often deal with peer violence. The main tool at my engagement
is conversation. In my work, I am constantly rediscovering the great, almost miraculous
power of a conducted, respectful, empathetic and open conversation. Of course, I also come
across many obstacles. Some are caused by children, some by their parents. Some appear
becouse of the rules in the school system and some obstacles come from me. In the article I
describe my way of dealing with peer violence and tackling obstacles, that I come across.
Ime in priimek lektorja: Anita Zupanc

1

Pogovor kot orodje pri obravnavanju medvrstniškega nasilja

Kot šolska svetovalna delavka pogosto obravnavam primere medvrstniškega nasilja. Pri
tem mi je v najveĉjo pomoĉ Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v
vzgojno-izobraţevalnih zavodih. Pogovor je veĉinoma edino orodje, ki ga pri tem uporabljam.
Zelo redko se zgodi, da bi prišla ţrtev medvrstniškega nasilja do mene in mi povedala, kaj se
ji dogaja. Najpogosteje mi o tem povedo drugi uĉenci, ki ţelijo, da bi se ţrtvi pomagalo, pri
ĉemer pogosto izrazijo ţeljo, da ostanejo anonimni. V prvi fazi obravnavanja medvrstniškega
nasilja gre zato velikokrat za sum na nasilje. Da bi ugotovila, ali gre res za medvrstniško
nasilje, se pogovorim z vsemi vpletenimi, vedno najprej z domnevno ţrtvijo. V tem prvem
pogovoru vse ţrtve medvrstniškega nasilja preveva strah, da bo še slabše, ĉe bodo povedale
resnico. Zato je izrednega pomena, da vzpostavim zaupen odnos. Praksa kaţe, da se otroci
dokaj hitro opogumijo in povedo, kaj se jim je zgodilo. Njihove pripovedi so velikokrat zelo
skromne, veĉkrat nepovezane in teţje razumljive. Zato je pomembno, da postavljam jasna,
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kratka in nesugestibilna vprašanja. Obiĉajno si sproti zapisujem kljuĉne besede, ĉim veĉ pa si
poskušam zapomniti, saj zapisovanje prekinja tok pogovora. Namen mojega prvega razgovora
je ugotoviti, kaj se je otroku dogajalo, koliko ĉasa to ţe traja, kdo so vpleteni – nasilneţ in
opazovalci ter kaj je bilo do sedaj narejenega, da bi se nasilje prekinilo. Otroku dajem take
povratne informacije, da obĉuti, da mu verjamem, da ga za niĉ ne obsojam in da sem mu
pripravljena pomagati.

2

Najpogostejše ovire pri obravnavanju medvrstniškega nasilja

Ĉas: V prvem delu zbiranja informacij je zelo pomembno, da vodim pogovore tako, da se
vpleteni nimajo priloţnosti pogovarjati med seboj, kajti sicer se marsikdaj dogovorijo,
prikrojijo po svoje in potem je toliko teţje priti do resnice. Zato je pomembno, da je ĉas ĉim
krajši. Obiĉajno se zato pogovorim najprej z ţrtvijo, takoj zatem pa z opazovalci in
nasilneţem. Ĉe ţelim slediti naĉelu, da uĉencem ne kratim pravice do šolanja, bi morala vse
pogovore opraviti po pouku, kar pa je iz veĉ razlogov teţko uresniĉljivo. Veĉina naših
uĉencev je namreĉ vozaĉev in v doloĉene vasi pelje avtobus samo takoj po pouku. V ĉasu, ko
bi otroci ĉakali, da pridejo na vrsto za pogovor, bi morala poskrbeti za nek prostor, v primeru,
da gre za mlajše uĉence, pa tudi za varstvo. Poleg tega se v pogovorih pogosto naknadno
izkaţe, da so vpleteni še drugi uĉenci. Zaradi omenjenih razlogov pogovore veĉinoma
opravim v dopoldanskem ĉasu, pri ĉemer predhodno pokliĉem starše in jih prosim za soglasje,
da se pogovore opravi med poukom.
Seznanitev in soglasje staršev: V šolski svetovalni sluţbi potrebujemo soglasje staršev za
delo z uĉenci. Izjema je le sum na ogroţenost otroka. V primeru medvrstniškega nasilja se, ĉe
je to potrebno, sklicujem na to naĉelo, se pa preko pogovorov potrudim, ne le, da dobim
soglasje staršev, ampak da pridobim starše k sodelovanju, da se medvrstniško nasilje takoj
prekine. K temu lahko s primernim odnosom in pogovori pripomorejo tako starši ţrtve, kot
starši nasilneţa in opazovalcev. Vendar vse prepogosto naletim na preveĉ zašĉitniške starše,
ki so prepriĉani, da se njihovemu otroku dogaja krivica. Ti starši ne ţelijo sodelovati, ampak
obtoţujejo in napadajo ter tako onemogoĉajo, da bi se medvrstniško nasilje prekinilo in da bi
vsak od vpletenih prevzel odgovornost za svoja dejanja.
Teţave v zvezi s spletnim nasiljem: Starši in uĉenci šoli pogosto oĉitajo, da se vmešavajo
v zadeve, ki se dogajajo na spletu in se po njihovem mnenju torej šole ne tiĉejo. V primeru
razreševanja spletnega nasilja je moj argument ta, da dogajanje na spletu moĉno zaznamuje
odnose, ki jih imajo uĉenci v realnem svetu, torej tudi v šoli in da je moja dolţnost, da
pomagam otroku, ki je ţrtev medvrstniškega nasilja, ĉetudi se dogaja na spletu. Druga teţava
je v tem, da s svojimi izkušnjami uporabe druţabnih omreţij pogosto ne dosegam znanja, ki
ga imajo o tem otroci. Tako se vĉasih zgodi, da zaradi tega ne razumem otrok, ko mi
razlagajo, kar se je dogajalo na spletu. Zato izkoristim vsako priliko, ki se mi ponudi in se od
otrok pustim poduĉiti o njihovih aktivnostih na spletu.
Preobremenjenost šolske svetovalne sluţbe z drugim delom: Po odkritju medvrstniškega
nasilja naj bi sledilo delo z ţrtvijo in z nasilneţem. Ţrtev naj bi opolnomoĉila in jo nauĉila
strategij, kako se postaviti zase, kako reĉi ne nasilneţu, kako poiskati pomoĉ in podobno,
nasilneţu pa naj bi pomagala pri uĉenju sprejemljivejših strategij za zadovoljevanje potreb,
naĉinih sprošĉanja moĉnih ĉustev itd. Priznati moram, da je moje delo v tej fazi moĉno
pomanjkljivo in nesistematiĉno. Vzrok temu je pomanjkanje ĉasa oz. preobremenjenost z
ostalim delom. Zavedam se, da je ta t.i. procesni del obravnave medvrstniškega nasilja
izredno pomemben, a vendar mi vedno znova ne uspe, da bi ta del opravila naĉrtno,
sistematiĉno in uĉinkovito. Prav tako moram odkrito priznati, da mi ni teţko vzpostaviti
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empatiĉnega odnosa z ţrtvijo, medtem ko se veliko teţje vţivim v notranji svet nasilneţa. Da
bi to zmogla, poskušam poiskati in razumeti vse okolišĉine in potrebe, ki jih je otrok, ki je
izvajal nasilje, s tem zadovoljeval.

3

Ko so ovire preseţene in se v nas zbudi človeškost v najboljšem pomenu te
besede

Kadar mi uspe preseĉi vse zgoraj naštete ovire, se vedno znova ĉudim moĉi iskrenega,
spoštljivega, empatiĉnega pogovora, katerega se trudim vzpostaviti z vsemi vpletenimi
uĉenci. Samo s takim pogovorom lahko ustvarim zaupno ozraĉje, kjer se med seboj zaĉutimo
kot enakovredna in ranljiva ĉloveška bitja. Tako ozraĉje sprosti mnogo boleĉine in solz, a tudi
odpušĉanja in pripravljenosti za spremembe. Niso vsi obravnavani primeri medvrstniškega
nasilja tako katarziĉni, a tisti, ki so, dajo vrednost in smisel mojemu delu.

4
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Med seboj smo si različni, a vsi prijatelji
We are different between each other but still friends
Arlena Bosnar Krajnc, svetovalka, dipl. vzgojiteljica v 1. razredu
OŠ Ljudski vrt Ptuj, Ţupanĉiĉeva 10, 2250 Ptuj
e-mail: arlena.bosnar-krajnc@os-ljudskivrtptuj.si, gsm:051666617

Povzetek
Zavedati se moramo, da se ţe malĉki sreĉujejo z razliĉnimi vrstami nasilja, kar moĉno
vpliva na njihov nadaljnji razvoj in ţivljenje. Pomembno je, da se nasilja tudi zavedamo in ga
poskušamo ĉim bolj prepreĉevati.
Kot predstavitev in evalvacija primera iz prakse bom opisala, kako v razredu poudarjamo
pomembnost o sprejemanju razliĉnosti, strpnosti in prijateljstvu. S pogovorom in igrami
spoznavamo in se zavedamo, da smo si med seboj precej razliĉni, a vsekakor je treba
spoštovati vse in vsakogar, ne glede na razlike med nami. Izdelali smo drevo prijateljstva, ki
nas vedno znova spomni, da si med seboj pomagamo in se spoštujemo.
Kljuĉne besede: razliĉnost, strpnost, prijateljstvo
Abstract
We need to acknowledge that already in early age, children become acquainted with
certain kinds of violence and that has a great impact on their development and life in the
future. It is important that we acknowledge the violence and try to prevent it.
As a presentation and evalvation of an example from teacher's practice I will describe
how we, in school emphasize the meaning of accepting diversity, being tolerant to each other
and the meaning of friendship. Through conversation and games we get to know each other
and become aware that we are very different from each other but we need to respect and
accept everyone no matter the differences. We also made a tree of friendship that always
reminds us to help and respect each other.
Key words: diversity, tolerance, friendship
Lektorirala: Romana Breznik, dipl. prof. slov.

1

Vedenjski zgled

V predstavitvi in evalvaciji primera iz prakse ţelim prikazati, kako pomembno je, da se
zavedamo, da se ţe malĉki sreĉujejo z razliĉnimi vrstami nasilja, kar moĉno vpliva na njihov
nadaljnji razvoj in ţivljenje. Dandanes je jeznih veliko otrok in mladostnikov, ki se, ko se
sooĉajo z vsakodnevnimi konflikti, pogosto zatekajo k nasilju.
Vsaka šola bi morala uĉence uĉiti spretnosti pogovora, sodelovanja, izraţanja mnenj,
prepreĉevanja in reševanja konfliktov na nenasilen naĉin. Pri tem je izjemno pomemben
vedenjski zgled, ki ga posredujejo in razvijajo uĉitelji. Naslednji je razvijanje obĉutka
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pripadnosti oziroma povezanosti z vrstniki ter spodbujanje sodelovanja in upoštevanje
razliĉnosti.

2

Obvladovanje konfliktov

Slovar slovenskega knjiţnega jezika pojasnjuje konflikt kot spor, nesoglasje, nasprotje,
napetost oziroma duševno stanje nemoĉi zaradi nasprotujoĉih si teţenj (SSKJ 2002, str. 424).
Konflikti niso nujno negativni, saj lahko pripomorejo k ohranjanju dobrih medosebnih
odnosov in k povezanosti udeleţencev, njihova negativna stran pa je, da pripomorejo k
veĉanju negativnih ĉustev in agresivnemu obnašanju.
Strategij za reševanje konfliktov se navadno nauĉimo ţe v otroštvu, potem pa jih
uporabljamo bolj ali manj avtomatiĉno glede na cilj, ki ga ţelimo doseĉi – bodisi za doseganje
osebnega cilja, zaradi katerega smo prišli v konflikt, ali ohranitev dobrih medosebnih
odnosov. To lahko storimo tako, da se izognemo sporni situaciji, sklenemo kompromis, se z
»nasprotnikom« sooĉimo ali spor enostavno zgladimo.
»Znano je, da v dobrih šolah nasilje ne more prevladati. Veĉ je aktivnega delovanja v
vrstah šolarjev, vodstva in uĉiteljev, manj je moţnosti, da bi nasilje igralo vidno vlogo. Kjer je
vsem povsem jasno, da vsakdo sam nosi odgovornost za svoja
dejanja in, da v nobenem primeru ni popušĉanja niti do najmanjšega pojava nasilja, tam
neprimerna agresivnost teţko najde prostor zase.« (Helmut H. Erb, 2004)

3

Mediacija

Z mediacijo, ki jo na šoli izvajamo ţe vrsto let, uĉence s pomoĉjo vrstnikov mediatorjev
uĉimo, kako se lotiti reševanja medsebojnih sporov, kar ne pripomore le k odpravljanju
trenutnih konfliktov med njimi, temveĉ jih uĉi socialnih spretnosti in nenasilnega reševanja
konfliktov. Mediator je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije - pomaga
udeleţenim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, ţelje in potrebe in aktivno
sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne
opredeljuje. Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in
sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje moţnost zaostrovanja sporov v prihodnje in
prispeva k razvijanju uĉinkovitih oblik prepreĉevanja in razreševanja teţav in nesoglasij.
Mediacije se sicer posluţujejo uĉenci 2. in 3. triade, ampak na tak ali podoben naĉin
pristopimo k reševanju teţav in konfliktov tudi ţe v 1. razredu.

4

Pogovor o različnosti

Z uĉenci se veliko pogovarjamo o prijateljstvu, o odnosih med ljudmi, kako reševati
spore in konflikte.
Uĉenci so pripovedovali o prijateljih, ki jih imajo v razredu, in o prijateljih izven razreda.
Pogovarjali smo se, kako vemo, da je nekdo tvoj najboljši prijatelj, kaj mi naredimo za
prijatelje in kaj oni za nas. Seveda se tudi kdaj spremo in smo ugotavljali, kakšen je najboljši
naĉin za spravo. Pogovor je nanesel na pravljico Ivo išĉe prijatelja.
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5

Cilji
 Ob poslušanju pravljice razmišljajo o prijateljstvu in drugaĉnosti,
 spoznajo, kaj pomeni biti in imeti dobrega prijatelja,
 se zavedajo, da smo si med seboj razliĉni in, da je pomembno sprejemati razliĉnost,
drugaĉnost,
 se zavedati, da je treba nesoglasja reševati na naĉin, ki je sprejemljiv.

6

Pravljica

Otroci so se posedli v krog na blazine in poslušali pravljico Ivo išĉe prijatelja. Po
konĉanem branju smo pravljico obnovili. Pravljica govori o deĉku Ivu, ki je za rojstni dan
dobil ţogo, ampak se nima s kom igrati. Ugotovi, da si mora poiskati prijatelja. Sreĉa siniĉko,
miško, ĉebelico, pikapolonico ter slona in Ivo jim je pomagal pri njihovih teţavah. Na koncu
je pomagal še kresniĉki, ki ni svetila in jo je Ivo oĉistil, da je luĉka spet zasvetila. Ko pride
domov, zajoka, ker nima nobenega prijatelja, ţivali ga slišijo, prihitijo k njemu in ga tolaţijo.
Ţivali ga vprašajo, zakaj joka, Ivo pa pravi, da zato, ker nima prijatelja. Ţivali reĉejo: «Mi
smo tvoji prijatelji«.
Prijatelja, kot si ti,
Le steţka se dobi.
Ob tebi vse se spremeni
in s tabo niĉ veĉ teţko ni.
Pogovorimo se o odnosih v našem razredu. Spodbudim uĉence, da spregovorijo o svojih
teţavah, stiskah, ĉe jih imajo in, ĉe ţelijo o tem spregovoriti. Pogovor nadaljujemo s temo o
drugaĉnosti, po ĉem smo si drugaĉni ( barva las, oĉala, pege, teţa, uĉne sposobnosti, razliĉne
narodnosti, druţbeni status,…). Pogovarjali smo se tudi o tem, kako zelo lahko nekoga
uţalimo, ĉe se norĉujemo iz njega in kakšne posledice so lahko za tistega, ki je prizadet.

7

Igre
 Igra Atomĉki: uĉenci tekajo in, ko uĉitelj zakliĉe število od 2 do 5, se primejo za roke
tako, da tvorijo skupine uĉencev v danem številu.
 Odeja: uĉenci imajo zaprte oĉi in enega otroka skrijemo pod odejo. Ostali uĉenci
morajo ugotoviti, kdo je pod odejo, ne da bi se ta oglasil.
 Stol na moji desni je prazen: uĉenci v krogu sediji na stolĉkih, en stol ostane prazen.
Uĉenec, ki je levo od praznega stolĉka pove: »Stol na moji desni je prazen, ţelim, da
nanj sede….«.
 Pohvalim sošolca: sedimo na blazinah v krogu in si podajamo ţogico. Ko uĉenec dobi
ţogo, mu sošolec, ki mu je ţogo podal, pove nekaj njegovih dobrih lastnosti. Zaĉnemo
z besedami:« Všeĉ si mi, ker…..«.

8

Drevo prijateljstva

Odloĉili smo se, da izdelamo drevo prijateljstva zato, da se ob morebitnih teţavah vedno
spomnimo na to, da smo kljub vsemu vsi prijatelji in, da si v teţavah moramo pomagati.
Uĉenci so si obrisali svoje dlani, nanje narisali nekaj lepega, nekateri pa so znali tudi kaj
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lepega napisati. Iz trdega papirja smo naredili deblo in krošnjo, nanjo pa nalepili izrezane
dlani kot cvetove. Izrezali smo še zelene listiĉe in jih prilepili na veje. Drevo smo pritrdili na
pano in tukaj bo ostalo celo leto.

9

Vrednote

Vrednote naše šole so SPOŠTOVANJE, STRPNOST, ZNANJE. Zelo pomembno je, da
ţe najmlajše vzgajamo in jim privzgajamo vrednote, ki so za druţbo in ţivljenje
najpomembnejše, ki si jih ţelimo tudi sami in jih sami tudi spoštujemo.
Uĉenci so se ta dan imeli izredno lepo in še zdaj opaţam, da se jih je dotaknilo, saj so
med seboj zelo prijazni, si pomagajo in tudi ob sporih hitro pridemo do rešitve. Nauĉili so se
vrednot naše šole in njihovega pomena, kar je zelo pomembno, da se ţe naši najmlajši
zavedajo pomena teh besed.
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Medvrstniško nasilje na šoli
Bulllying at our school
Andreja Hvalec Ţitnik, univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije
OŠ Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej

Povzetek
O medvrstniškem nasilju govorimo takrat, kadar gre za enkraten dogodek nasilnega
vedenja. Pri tem je prisotna izrazita razlika v psihiĉni in fiziĉni moĉi med povzroĉiteljem in
ţrtvijo. Pri nasilju gre lahko za zavestno, ponavljajoĉe se vedenje, agresivno in
manipulativno, izkljuĉevalno vedenje ter nasilje ene ali veĉ oseb proti eni ali veĉ osebam, ki
so šibkejše od povzroĉitelja. Ob zaznavi nasilja na šoli si pomagamo s pravili ravnanja, ki
smo jih sprejeli zaradi laţje obravnave nasilja in pomoĉi uĉencu. Kako uĉenci obĉutijo nasilje
na šoli, smo izvedeli, ko smo jih povprašali o varnosti in obĉutju varnosti na šoli.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, pravila ravnanja, varnost
Summary
Peer violence is a single event of violent behaviour where there is a distinct difference in
psychological or physical strength between the agent and the victim. Violence can be
conscious, repeated, aggressive and manipulative behaviour, exclusion and violence of one or
more persons against one or more persons who are weaker than the agents. When violence is
detected at the school, we use a protocol of action formed to proceed and help pupils more
easily. Safety and the feeling of being safe at the school was the standard we used to
determine how pupils sense violence at the school.
Ime in priimek lektorja: Joţica Kocjan, prof. slovenšĉine in sociologije

1

Medvrstniško nasilje na šoli

Glede na prebrano in povzeto strokovno literaturo ter zaradi pojavljanja nasilja na šoli
sem se odloĉila, da predstavim, kako smo se lotili reševanja nasilnih dejanj oziroma
preventivnega delovanja proti nasilju. Tako smo o poĉutju in varnosti na šoli povprašali
uĉence, starše in strokovne delavce. Na osnovi tega in na osnovi strokovne literature, izkušenj
in vzgojnega delovanja smo se odloĉili, da izdelamo pravila ravnanja v primeru storjenega
nasilja na šoli, ki jih bom v nadaljevanju tudi predstavila. Najprej bom navedla nekaj
teoretiĉnih osnov medvrstniškega nasilja, oblike nasilja in ukrepe v primeru zaznave nasilja
na šoli.

2

Kaj je medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje je namerna, ponavljajoĉa uporaba fiziĉnega, psihiĉnega,
materialnega, spolnega ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom. Lahko gre za zavestno,
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ponavljajoĉe, agresivno, manipulativno, izkljuĉevalno vedenje ter nasilje ene ali veĉ oseb
proti eni ali veĉ osebam, ki so šibkejše od povzroĉitelja. (Lešnik Mugnaioni idr. 2016)
Oblike nasilja med vrstniki: fiziĉno nasilje (grizenje, brcanje, porivanje, suvanje, …);
psihiĉno – verbalno nasilje (ţaljenje, zmerjanje, posmehovanje …); psihiĉno – neverbalno
nasilje (nesramne kretnje, zaniĉljive geste …); materialno nasilje (izsiljevanje, nasilni odvzem
lastnine, poškodovanje …); spolno nasilje (namigovanje na spolnost, govorjenje, otipavanje
…); spletno nasilje (ustrahovanje preko interneta, mobilnih telefonov, pošiljanje ţaljivih
sporoĉil …) (Lešnik Mugnaioni idr. 2016)
Najbolj pogosti znaki vedenja pri ţrtvah medvrstniškega nasilja so spremembe v odnosu
do šole, v uĉnem uspehu, spremenjeno vedenje do sošolcev, uĉiteljev, fiziĉne poškodbe,
poslabšanje zdravja, poškodovana osebna lastnina, materialno oškodovanje.
Ob zaznavi medvrstniškega nasilja ukrepamo takoj. Naloge strokovnega delavca, ki je
zaznal nasilje, so, da takoj poskrbi za varnost in zdravje otrok. Pogovori se z otrokom, ki je bil
ţrtev nasilja, in mu nudi ĉustveno oporo. O dogodku obvesti razrednike vseh vpletenih otrok,
šolsko svetovalno sluţbo, ravnatelja in starše. Šolska svetovalna sluţba se loĉeno pogovori z
otrokom ţrtvijo in povzroĉiteljem nasilja ter po potrebi z opazovalci dogodka. (Lešnik
Mugnaioni idr. 2016)

2.1 Varnost na šoli
O poĉutju in varnosti na šoli smo povprašali uĉence, uĉitelje in starše. Veĉina uĉencev se
poĉuti zelo dobro, le nekaj se jih poĉuti dobro oziroma zadovoljivo. Zelo malo uĉencev se
poĉuti slabo. O splošnem poĉutju otrok na šoli strokovni delavci in starši menijo, da se uĉenci
poĉutijo dobro, nekateri menijo, da zelo dobro, in le nekateri, da se poĉutijo zadovoljivo.
Preverili smo tudi, kako varno se poĉutijo v šoli. Uĉenci, starši in strokovni delavci so
povedali, da se uĉenci v veĉini poĉutijo varno. Pri razvijanju varnosti na šoli smo bili kar
uspešni, saj so ocenili, da smo to vrednoto razvijali dobro. V naslednjem šolskem letu pa si
kljub temu ţelijo, da se še bolj posvetimo varnosti na šoli. Veĉina je povedala, da so dejanja,
ki jih v šoli motijo, nagajanje, preklinjanje, govorjenje vulgarnih besed, kriĉanje, nasilje
starejših uĉencev nad mlajšimi, pretepanje, norĉevanje, groţnje in na splošno nevzgojenost
nekaterih otrok. Moti pa jih tudi nasilje Romov; povedali so, da jih je pred njimi strah. Na
osnovi te ankete oziroma povpraševanja smo na šoli izdelali pravila ravnanja ob zaznavi
nasilja na šoli.

2.2 Pravila ravnanja ob zaznavi nasilja na šoli
V ospredje preventivne dejavnosti smo postavili nekaj vrednot, ki smo jih skušali pri
uĉencih razvijati. Te vrednote so bile vzgajanje uĉencev za medsebojno strpnost, spoštovanje,
zaupanje, prijaznost, varnost, spoštljivo komunikacijo, spoštovanje drugaĉnosti in sodelovanje
z drugimi. Tako je bila naša naloga, da na šoli oblikujemo okolje, v katerem se bodo uĉenci
poĉutili varne, sprejete, uspešne in svobodne, hkrati pa se bodo zavedali, da je potrebno
upoštevati pravila in sprejemati omejitve, ki jih zahteva vsaka organizirana skupnost.
Tudi naloga zaposlenih je bila, da smo ustvarjali zaupanje med seboj in med uĉenci.
Varnost uĉencev smo zagotavljali s svojo prisotnostjo in doslednostjo. Razrednik je imel
nalogo, da se sproti odziva na teţave v razredu in teţave posameznih uĉencev, da posebno
pozornost posveĉa medsebojnemu spoštovanju, nenasilnemu reševanju konfliktov in
sprejemanju drugaĉnosti. V šoli smo si vsi zaposleni prizadevali za veĉjo obĉutljivost do
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pojavov nasilja in uveljavljanje niĉelne tolerance do nasilja. Izvajale so se razliĉne
preventivne dejavnosti, kot so tematske razredne ure, svetovanje šolske svetovalne sluţbe,
posebni programi ozavešĉanja. Konkretni primeri nasilja pa so se obravnavali v delovni
skupini (razrednik uĉenca, svetovalni delavec, vodstvo šole). Tako smo zasnovali pravila
ravnanja ob zaznavi nasilja na šoli.
Pravila ravnanja ob zaznavi nasilja na šoli (Vzgojni naĉrt OŠ Šentjernej):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

Zaposleni, ki je zaznal nasilje oziroma je bil z njim seznanjen, takoj poskrbi za varnost
uĉenca.
O dogodku obvesti šolsko svetovalno delavko in ravnateljico.
Šolska svetovalna delavka o dogodku obvesti starše uĉenca.
Delovna skupina (ravnateljica, svetovalna delavka, razrednik) opravi pogovor s
povzroĉiteljem nasilja in o tem vodi zapisnik.
Opravi se pogovor z uĉencem, ţrtvijo nasilnega dejanja (ravnateljica, svetovalna
delavka, razrednik).
Uĉenca povzroĉitelja se vkljuĉi v strokovno obravnavo šolske svetovalne sluţbe, po
potrebi sledi še delo z razredom, skupaj z razrednikom.
Spremlja se napredek v skladu z individualiziranim vzgojnim naĉrtom za uĉenca
(šolska svetovalna delavka in razrednik).
Opravi se pogovor z ţrtvijo nasilnega dejanja po dogodku in spremljanje poĉutja. Ĉe
je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolţnosti (telesna poškodba,
spolno nasilje, tatvina, izsiljevanje ali poškodovanje stvari) in je povzroĉitelj nasilja ţe
dopolnil 14 let, ravnateljica o tem obvesti policijo in center za socialno delo. Center za
socialno delo obvesti ravnateljica tudi, ĉe delovna skupina oceni, da otrok ţrtev in/ali
otrok povzroĉitelj nasilja potrebuje pomoĉ centra za socialno delo.

Prijateljski razredi

Uĉenci so tisti, ki so odgovorni za to, kakšno vedenje izberejo, in prevzemajo
odgovornost za posledice lastnega vedenja. Uĉimo jih, da konflikte rešujejo mirno, strpno in
da ne smejo uporabljati vulgarnih besed in ţaljivk. Skušamo jih uĉiti razmišljati o primernosti
svojega vedenja in ravnanja, to presojati, razumeti vzroke za neustrezno vedenje, prevzemati
odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj, reševati teţave in konflikte, ustrezno
ravnati, kadar so prisotni strah, jeza, ţalost, tesnoba.
Z anketo med uĉenci, uĉitelji in starši smo skušali ugotoviti, kakšno je poĉutje na šoli in
kako varno se uĉenci poĉutijo. Izdelali smo tudi pravila ravnanja ob zaznavi nasilja na šoli.
Da pa bi se odnosi med uĉenci še izboljšali in da ne bi veĉ prihajalo do tega, da so starejši
uĉenci nasilni do mlajših, da bi se uĉenci poĉutili še bolj varno, smo uvedli prijateljske
razrede. Pri tem smo oblikovali skupine starejših in mlajših uĉencev, kar se je izkazalo kot
zelo dobro in koristno. Uĉenci so postali drug do drugega bolj pozorni, prijateljski, na
hodnikih, kjer se sreĉujejo, se pozdravljajo, pogovarjajo in si med seboj pomagajo.
Na splošno lahko reĉem, da so se odnosi na šoli med uĉenci izboljšali. Opaţamo, da je
manj nasilja, seveda pa še vedno prihaja do manjših nasilnih dejanj, ki jih rešujemo sproti.
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Medvrstniško nasilje med osnovnošolci
Interview violence between pupils in primary school
Barbara Friškovec, uĉiteljica (mag. prof. razrednega pouka in dipl. vzg. predšolskih otrok),
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Povzetek
Nasilje predstavlja velik problem v druţbi. Tudi sam pojav nasilja med vrstniki v
osnovnih šolah. Naĉinov in sredstev, s katerimi so ta dejanja storjena, je veliko. Motivov in
dejavnikov, ki vplivajo na nasilje je vedno veĉ, posledice so vedno hujše in predvsem
dolgotrajnejše. To povzroĉa veliko zaskrbljenost, saj je potrebno poiskati nove naĉine za
prepreĉevanje nasilja v šolah in ga tako zmanjševati. Ĉeprav se šole s pojavom nasilja veliko
ukvarjajo predvsem na podroĉju uvedbe ukrepov za prepreĉevanje le-tega, se stanje na tem
podroĉju ni izboljšalo. Fiziĉno in psihiĉno nasilje znotraj šol se tako ni zaustavilo, temveĉ le
prestavilo na nenadzorovane predele izobraţevalnih ustanov - igrišĉa, dvorišĉa, stranišĉa,
garderobe, avtobuse in še kam.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, osnovnošolci, pojav, prepreĉevanje, posledice
Povzetek v angleškem jeziku
Violence represents a big problem in society today. Also the very occurence of peerviolence in primary schools. There are many ways and means by which these actions are
done. There are more and more motives and factors that influence violence, and the
consequences are more severe and, above all, longer lasting. All these facts cause great
anxiety and it is necessary to find new methods of preventing violence and reducing it. Even
though schools are working hard on this problem,especially in the field of prevention and
taking up, the situation has not improved. Physical violence, as well as psychological violence
has not stopped in school buildings, but has spread into unsupervised parts of school –
playgrounds, schoolyards, toiletes, changing rooms, buses and so on.
Lektorirala: Andreja Nagode Burger, prof. slov. jezika

1

Kaj je medvrstniško nasilje?

Angleška beseda »bullying« je bila v starejši literaturi prevedena kot trpinĉenje med
uĉenci, v novejši literaturi zanjo zasledimo izraz medvrstniško nasilje. Mnogi raziskovalci pri
opredelitvi medvrstniškega nasilja uporabljajo definicijo prvega sistematiĉnega raziskovalca
tega podroĉja Dana Olweusa (1993), ki pravi, da o medvrstniškem nasilju govorimo, kadar je
uĉenec v daljšem ĉasovnem obdobju veĉkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz.
negativnim dejanjem, ki jih je povzroĉil njegov vrstnik ali skupina vrstnikov. Medvrstniško
nasilje je torej agresivno vedenje, ki je namerno (ne nakljuĉno ali posledica igre) in vkljuĉuje
neravnovesje moĉi (Peĉjak 2014). Raziskave v slovenskih šolah so pokazale, da je nasilje
prisotno tudi med našimi osnovnošolci.
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2

Prisotnost medvrstniškega nasilja v naših šolah

Ĉe povzamemo elemente medvrstniškega nasilja iz razliĉnih opredelitev, ima naslednje
skupne elemente: je tisto nasilje, ki je ponavljajoĉe in se lahko dogaja dlje ĉasa; ima namen
škoditi drugemu; ima razliĉne pojavne oblike (verbalno, neverbalno, fiziĉno…); vkljuĉuje
neravnovesje moĉi med ţrtvijo in napadalcem; je pogosto skrito avtoriteti v šoli (uĉiteljem);
nasilneţi ne priĉakujejo, da bodo razkriti in da bodo trpeli posledice za svoja dejanja;
nasilneţe je pogosto strah nasilnih dejanj drugih; za ţrtve ima tako nasilje tako fiziĉne in
psihiĉne posledice obenem pa deluje kot groţnja ne samo na ţrtev, ampak tudi na tiste, ki so
priĉe temu nasilju, torej opazovalce (Peĉjak 2012).
Medvrstniško nasilje lahko izvaja posameznik ali skupina. Tudi tarĉa nasilja je lahko
posameznik ali skupina. Empiriĉne raziskave kaţejo, da se v veĉini primerov medvrstniško
nasilje dogaja nad posameznikom, ki ga trpinĉi skupina dveh do treh uĉencev. Uĉenci lahko
sami rešujejo teţave, ĉe so po moĉi (fiziĉni in psihiĉni) in po statusu med seboj enakovredni.
Kadar se pojavi neravnovesje moĉi – kadar se šibkejši teţko brani in je nemoĉen proti uĉencu
ali uĉencem gre za klasiĉno obliko medvrstniškega nasilja. Pogosta teţava pri uĉiteljih je, da
malokrat opazijo to nasilje. Olweus (1993) je ugotovil, da uĉitelji storijo premalo, da bi
prepreĉili nasilje v šoli. S tistimi, ki so povezani s problemom, imajo premalo stikov in se z
njimi zgolj pogovarjajo. To še posebej velja za uĉitelje predmetne stopnje. Podobno so
ugotovili tudi drugi avtorji.
Uĉitelji naj bodo pozorni na to, ĉe uĉenec dobi veliko negativne pozornosti in ga drugi
draţijo ali ĉe uĉenec pri malici ali kosilu sedi sam in nima prijateljev za igro med odmori.
Prav tako naj bodo pozorni, ĉe uĉenca nihĉe od sošolcev ne izbere, ko se zbirajo športne ali
uĉne skupine v razredu, ĉe uĉenec ne govori ali je deleţen sarkastiĉnih opazk, ĉe kaj naredi.
Pokazatelj, da je nekaj narobe, je tudi nesreĉen uĉenec, ki je v stiski, se umika, redko sodeluje
ali pogosto izostaja od pouka.
Sullivan (2011) poudarja, da je treba iz(uriti) uĉitelje v tem, da so sposobni ĉim prej
prepoznati medvrstniško nasilje in se z njim uĉinkovito spoprijeti. Temu so namenjeni razliĉni
programi za prepreĉevanje medvrstniškega nasilja in taka šolska kultura, v kateri so
poudarjeni odprtost, spoštovanje in empatija do drugih.

3

Oblikovanje pobude proti medvrstniškemu nasilju

Ko se šola odloĉi, da se bo posvetila medvrstniškemu nasilju (uvedla preventivne in
intervencijske programe), je treba najprej raziskati šolsko okolje. To pomeni, da je treba
raziskati oz. organizirati sreĉanje z udeleţenci v šoli (uĉitelji, vodstvom), na katerem je treba
opredeliti miselnost oz. pogled na medvrstniško nasilje. Zelo pomembna elementa sta šolska
kultura in pogled šole na nasilno vedenje.
Popolne varnosti ni. Kljub vsem previdnostnim ukrepom se otroku lahko zgodi, da ga kdo
napade tako v šoli kot izven nje. V vsakem primeru mora ohraniti zaupanje vase. Vedno naj
bo otrokov poglavitni cilj, da iz neprijetne situacije odnese ĉimbolj celo koţo. Ĉe zaupa
svojim zmoţnostim, je moĉnejši, kot si lahko misli. Pozitivne izkušnje mu bodo dale moĉ in
zaupanje vase za celo ţivljenje (Erb, 2004).
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4

Kaj lahko storimo vsi skupaj?

Menim, da je treba otroke nauĉiti boljše in zahtevnejše komunikacije z okolico, jim
pokazati nove vrednote, jih nauĉiti empatije, sodelovanja in kolegialnosti. Pokazati jim je
treba razliko med dobrim in zlim ter obvezno postaviti meje, do kje je neko obnašanje
sprejemljivo in od kje ni veĉ. V šolo vstopajo tudi otroci, ki so vajeni svojo voljo uveljavljati
s silo. Veĉkrat se prerivajo in pregovarjajo. Takšno obnašanje vedno zahteva pogovor med
uĉenci in uĉiteljem. Uĉitelji si nikakor ne bi smeli zatikati oĉi pred nasiljem. Fantje so
pogosteje vpleteni v fiziĉne oblike nasilja, dekleta pa v psihiĉne. Igrišĉe, stranišĉa, šolski
hodniki in ulica so najpogostejši kraji, kjer se nasilje dogaja. Uĉenci se o nasilju najpogosteje
pogovarjajo s starši, saj jim ţrtve nasilja najpogosteje zaupajo svoje teţave. Starši so še vedno
tisti, ki jim uĉenci najbolj zaupajo. Za uĉinkovito zmanjšanje nasilnega vedenja in pravoĉasno
ukrepanje ter pomoĉ ţrtvam nasilja bi morali doseĉi, da bi osnovnošolci do šolskih delavcev
razvili vsaj pribliţno toliko zaupanja kot ga imajo do svojih staršev.
Nujno je sodelovanje vse okolice, in sicer uĉencev, vseh uĉiteljev in vsega šolskega
osebja, pa tudi širšega okolja. Zelo pomembni so tudi starši. Ko se bodo uĉenci poĉutili varne
in ko si bodo povrnili zaupanje v odrasle, bodo raje sodelovali. Poĉasi bodo spreminjali svoje
poglede na sistem vrednot. Otroci morajo biti hkrati tudi prepriĉani, da jim bodo odrasli
vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati.

5
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Metode umirjanja pri otroku s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
motnjami avtističnega spektra
Calming Methods in a Child with Emotional and Behavioural Disorder and
Autism Spectrum Disorder
Maruša Hoĉevar, prof. anglešĉine in tolmaĉica slovenskega znakovnega jezika, predmetna
uĉiteljica anglešĉine in tolmaĉica slovenskega znakovnega jezika, Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana.

Povzetek
V šolah se velikokrat sreĉujemo z agresivnim vedenjem otrok, vendar pa se lahko
posluţimo doloĉenih pristopov in tako vedenje prepreĉimo. Uĉenca moramo dobro spoznati
in ugotoviti, katere strategije so pri njem uspešne in katere ne. Pomembno je vzpostaviti
pozitiven odnos, a hkrati obdrţati avtoriteto. Razliĉne tehnike in strategije nam pomagajo,
kadar je uĉenec vznemirjen.
Kljuĉne besede: agresivno vedenje, tehnike za umirjanje.
Abstract
In schools we often encounter aggressive behaviour. However, there are certain
approaches that can help us prevent such behaviour. We have to get to know the pupil well
and find out which strategies work for him and which do not. It is important to establish a
positive relationship, yet still maintain authority. Different techniques and strategies help us
when a pupil is upset.
Key words: aggressive behaviour, calming techniques.
Lektorica: Nives Horvat

1

Uvod

Kozina v ĉlanku Starostne razlike in razlike med spoloma v agresivnosti slovenskih
učencev in dijakov pravi:
»Agresivno vedenje opredelimo kot vedenje, s katerim oseba namerava povzroĉiti oz.
dejansko povzroĉi telesno ali psihološko škodo sebi ali drugemu.« (Kozina 2012, str. 20)
Horvat v opisu teorije socialnega uĉenja navede naslednje razloge za agresivnost ljudi:
 agresivnosti so se nauĉili iz preteklih izkušenj,
 za agresivne oblike vedenja so bili nagrajevani ali pa razumejo reakcije na njihovo
agresivnost kot nagrado in
 okolica jih neposredno spodbuja k nasilju. (Horvat 2015).
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2

Metode umirjanja

Strokovni delavci v šolah se vse pogosteje sreĉujemo z agresivnim vedenjem uĉencev,
katerega pa je moĉ zaznati v razliĉnih oblikah. Najpogosteje jih delimo v te tri skupine:
telesna agresivnost (porivanje, udarjanje, metanje stvari, pretepanje), besedna agresivnost
(ţaljenje, zmerjanje) in spletno nasilje (ţaljenje preko socialnih omreţij, objava zasebnih
podatkov). Strokovni delavci smo za reagiranje na tako vedenje razliĉno usposobljeni in
pripravljeni. Kljub temu pa agresivnega vedenja ne smemo spregledati in se moramo nanj
karseda dobro odzvati. Pomembno je, da ţrtev takoj zašĉitimo (ponudimo umik in pogovor).
Zelo pomembno pa je, da pozornost posvetimo tudi agresorju, saj bo le tako lahko svoje
vedenje prepoznal in sĉasoma z njim prenehal. Pri takojšnji reakciji pa se lahko posluţujemo
doloĉenih strategij za prepreĉevanje in umirjanje agresivnega vedenja.
1. Pogovor
Pogovor je zelo pomemben dejavnik pri sooĉanju z agresivnim vedenjem. Strokovni
delavec mora govoriti z mirnim glasom. Poda naj enoznaĉno sporoĉilo. Bistvenega
pomena je, da tako ţrtev kot agresor dobita priloţnost povedati svoj del zgodbe. Oba
udeleţenca sooĉimo le, ĉe se oba s tem strinjata. Na zaĉetku sogovorca usmerjamo na
podajanje golih dejstev, ko pa je sogovorec dovolj miren, ga usmerjamo, da opiše
svoje poĉutje pri doloĉenem dejanju.
2. Doslednost
Pri odzivih moramo biti dosledni. Na agresivno vedenje odreagiramo vedno enako.
Tako uĉenec dobi jasen vpogled v naša priĉakovanja in pridobi obĉutek varnosti.
3. Zgled
Ĉe smo strokovni delavci v burnih situacijah mirni, dosledni in odloĉni, bomo pri
uĉencih pridobili spoštovanje.
4. Opazovanje
Uĉenca, pri katerem se agresivno vedenje ponavlja, moramo dobro opazovati in si
vedenje beleţiti. Tako bomo laţje naredili analizo vedenja, tako sami kot v
sodelovanju z otrokom in/ali njegovimi starši.
5. Pohvala
Kljuĉnega pomena je, da ţeleno vedenje pohvalimo, izogibamo pa se kritiziranju
neţelenega. Tako bo uĉenec dobival veĉ pozitivnih informacij, kar ga bo usmerjalo k
pravilnejšemu ravnanju,
6. Didaktiĉni pripomoĉki
V uĉilnici lahko pripravimo doloĉene materiale, ki so uĉencu v pomoĉ pri nadziranju
agresivnega vedenje. Pri mlajših uĉencih so to lahko baloni, napolnjeni z moko (za
gnetenje, sprošĉanje), trampolin, boksarska vreĉa, listi za ĉeĉkanje (izraţanje jeze,
sprostitveno risanje, ĉeĉkanje), materiali, ki jih uĉenci sami izberejo in s katerimi se
bodo umirili.
7. Moţnost umika
Ko je uĉenec vznemirjen in potrebuje umik, lahko sam odide v kotiĉek ali pa mu ga
predlagamo sami. Doloĉimo, kaj bo uĉenec v kotiĉku delal in koliko ĉasa lahko tam
ostane. Uĉenec mora vedeti, da je umik le tehnika umirjanja, ne pa nagrada.
8. Zaupne osebe
Z uĉencem se dogovorimo, na koga se lahko obrne (razrednik, svetovalni delavec,
ravnatelj), ko ĉuti, da svojega vedenja veĉ ne bo mogel nadzirati.
9. Telesna aktivnost
S telesno aktivnostjo omogoĉimo uĉencem sprošĉanje. Ĉe je moţno, izvedemo
aktivnost na sveţem zraku, drugaĉe pa v telovadnici, avli, uĉilnici.
10. Sodelovanje s starši
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Ĉe ţelimo dolgoroĉne uĉinke, je potrebno vzpostaviti dober odnos s starši. Staršem
(skrbnikom) redno sporoĉamo uĉenĉevo funkcioniranje (šolski dnevnik, govorilne ure,
elektronska pošta). Hkrati se s starši dogovorimo, da o bolj stresnih dogodkih
obvestijo nas, da se pripravimo na morebiten izbruh. Poskušamo uskladiti odzive na
doloĉeno vedenje.

3

Delo z učencem s čustvenimi in vedenjskimi motnjami – primer dobre prakse

Kot razredniĉarka sem vodenje oddelka prevzela, ko so bili uĉenci v 8. razredu. Uĉencev
prej nisem poznala. Eden izmed uĉencev je po obnašanju izstopal. Bil je glasen, z ţaljivimi
opazkami je komentiral obnašanje sošolcev, njegova telesna drţa je kazala na to, da ţeli
pokazati pomembnost in morda celo nadvlado v oddelku.
Kmalu po zaĉetku šolskega leta je prišlo do dogodkov, v katerih je izkazal svojo
agresivnost:







ţaljenje šibkejših sošolcev,
uniĉevanje potrebšĉin (svojih in od ostalih) in šolske lastnine,
neupoštevanje osnovnih šolskih pravil (nošenje copat, odhajanje na malico)
odgovarjanje, vpitje in ţaljenje strokovnih delavcev,
odhajanje iz razreda (vpitje, loputanje z vrati), ko ni bilo po njegovo,
pretepi.

Kot razredniĉarka sem bila posredno ali neposredno vpletena v reševanje nastalih situacij.
Moj prvi odziv na vsako izmed situacij je bila doslednost in nepristranskost, saj sem
kmalu ugotovila, da je omenjeni uĉenec velikokrat »grešni kozel« in zato marsikatero dejanje
izhaja iz tega. Vedno sem mu omogoĉila, da je orisal svojo plat zgodbe in s tem kmalu
pridobila njegovo zaupanje.
Uspelo mi je vzpostaviti dober stik s starši, ki so na moja sporoĉila odreagirali in se o
dogodkih z uĉencem pogovorili tudi doma. Kmalu se je zaĉelo dogajati, da so starši za
doloĉen dogodek vedeli ţe pred mojim obvestilom, saj jim je vse ţe prej povedal uĉenec.
Ko sva z uĉencem vzpostavila stabilen odnos, sem se osredotoĉila na pohvalo. V vsaki
situaciji sem se potrudila najti vsaj delĉek, ki je bil vreden pohvale. Sprva je imel uĉenec velik
odpor do pohvale in je ni znal sprejeti. Sĉasoma se je njegovo sprejemanje spremenilo –
trenutno je sicer še ne sprejme popolnoma, vendar pa do nje ni veĉ odklonilen.
Da bi omilili njegove reakcije med uĉnimi urami, smo mu ponudili antistresne ţogice in
podobne igre, kamor je preusmeril negativne opazke proti sošolcem ali uĉiteljem. Dogovorili
smo se za moţnost umika, v primerih, ko uĉenec ali uĉitelj ocenita, da napetost preveĉ
narašĉa. Uĉenec odide v kotiĉek pred uĉilnico, uĉitelj pa mu dodeli samostojno delo, ki ga po
vrnitvi v razred tudi preveri. Doloĉili smo tudi osebe, na katere se uĉenec lahko obrne
(razredniĉarka, svetovalna delavka in uĉenĉeva uĉiteljica razrednega pouka).
V napetih situacijah se mu omogoĉi tudi moţnost telesne aktivnosti, vendar pa v veĉini
primerov zadostuje sprehod po šoli.

4

Zaključek

V enem letu in pol je pri uĉencu opazen znaten napredek: fiziĉnega nasilja ni veĉ,
verbalnega nasilja pa je znatno manj. Uĉenec bolj odprto govori o svojih strahovih in stiskah.
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Bolje prepoznava kritiĉne situacije in se zna iz njih umakniti. Bolje sprejema pohvalo.
Strategijo umika veĉinoma uporablja v skladu z dogovorjenimi pravili. Okrepil je zaupanje v
strokovne delavce, ki so dosledni in nepristranski ter nad njim niso obupali. Opisane tehnike
umirjanja so se pri njem obrestovale in znatno izboljšale njegovo vedenje, kar ima pozitiven
vpliv tudi na ostala podroĉja v njegovem ţivljenju.
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Aktivni odmor kot preventiva proti nasilju v osnovni šoli
Active break as a prevention against violence in primary school
mag. Klemen Kotnik, prof. ŠVZ, uĉitelj športa na OŠ Draga Kobala MB

Povzetek
Nasilje se pojavlja v razliĉnih druţbah, tako tudi v osnovnih šolah, kjer si prizadevamo
prepreĉevati vse oblike nasilja med uĉenci. Uĉinkovito sredstvo in preventiva proti nasilju so
razliĉne športne vsebine, ki jih lahko ponudimo. V prispevku sem se osredotoĉil na izvajanje
aktivnega odmora v telovadnici s športnimi vsebinami za uĉence kot preventiva pred
morebitnimi konfliktnimi situacijami na hodnikih šole med glavnim odmorom. Osvetlil sem
dognanja, zakaj predstavlja šport orodje za prepreĉevanje nasilja in splošno pomembnost
ukvarjanja s športom za mladostnike. Orisal sem razliĉne vrste nasilja. Pri tem sem se opiral
na strokovno literaturo in na izsledke lastne raziskave.
Kljuĉne besede: aktivni odmori, nasilje, pomen ukvarjanja s športom.
Abstract
Violence occurs in different societies, and primary schools, where violence among
students is something to be prevented. An effective tool to prevent violence are various sports
our school offers. In the post I focused on implementing an active break in the gym with
sports facilities as an act of preventing potential conflict situations among students in school‟s
hallways during the main break. Furthermore, I explained why sport is an efficient tool to
prevent violence and why are sports important for adolescents. I outlined various types of
violence. In the post I relied on scientific literature and the results of my own research.
Key words: active breaks, violence, the importance of participating in sports.
Lektorirala: Danica Perger, prof. SLJ

1

Predstavitev prispevka

V prispevku sem predstavil primer iz mojega vsakdanjega strokovnega dela v osnovni
šoli, in sicer primer izvajanja aktivnega odmora s športnimi vsebinami. V telovadnici šole ga
nudim našim uĉencem kot sprostitev med poukom, kot brezplaĉno rekreacijo in kot
alternativo morebitnim konfliktnim situacijam med uĉenci na hodnikih šole med glavnim
odmorom.
Napisane je veliko strokovne literature, kjer je pojasnjeno, zakaj je šport orodje za
prepreĉevanje nasilja, kako pomembno za mladostnike je ukvarjanje s športom in katere vrste
nasilja obstajajo med vrstniki. Nekaj le te sem uporabil tudi sam kot most med prakso in
teorijo v priĉujoĉem prispevku. Ob tem sem v nadaljevanju upošteval tudi lastno raziskavo, ki
sem jo izvedel med ravnatelji slovenskih osnovnih šol v okviru magistrske naloge (Kotnik
2016). Iz prebrane literature in iz svojih izkušenj trdim, da so razliĉne športne vsebine lahko
uĉinkovito sredstvo in preventiva proti razliĉnim oblikam nasilja med mladostniki. Tako tudi
v predstavljenem primeru, torej predvsem v ĉasu glavnega odmora in med poukom.
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2

Aktivni odmor kot preventiva proti nasilju v osnovni šoli

2.1 Prisotnost nasilja med mladimi
Ţal se tudi v osnovni šoli sreĉujemo z razliĉnimi oblikami nasilja med uĉenci. Veĉina
konfliktnih situacij nastaja na hodnikih, v avli in na dvorišĉu šole, in sicer med odmori med
poukom ter pred in po pouku. Med pomembne naloge uĉiteljev sodi tudi zmanjševanje
oziroma prepreĉevanje morebitnega nasilja. Med predlogi, ki jih je oblikovala Aniĉićeva
(Aniĉić in Sardoĉ, 2002) za šolo, je med dejavnike za zmanjševanje nasilja uvrstila tudi
vkljuĉevanje ĉim veĉ uĉencev v interesne dejavnosti in izvajanje programov v smislu
razvijanja medsebojnih odnosov in obvladovanja lastnih reakcij, kamor spada tudi aktivni
odmor. Med mladimi smo sicer priĉa skoraj vsem oblikam nasilja (Knafelc 2013):






fiziĉno nasilje (pretepanje, odrivanje, lasanje, boksanje, brcanje)
verbalno nasilje (zmerjanje, ţaljenje, ţaljivi vzdevki, širjenje laţnih govoric)
psihiĉno nasilje (ustrahovanje, izloĉanje iz druţbe, groţnje, ţaljive kretnje)
spolno nasilje (otipavanje, spolno nadlegovanje, spolno poniţevanje)
izsiljevanje ali ekonomsko nasilje (zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah,
zahteva po opravljanju razliĉnih nalog ─ pomoĉ pri preizkusih znanja)

Pri športu se uĉenci urijo v mnogoterih socialnih vešĉinah. Uĉijo se, da (p)ostajajo dobri
in spoštovani ljudje v druţbi. Šport lahko prepreĉuje nasilje med mladimi, ki so poslediĉno
manj pogosto vpleteni v dejanja fiziĉnega nasilja. Namen aktivnih odmorov in športa v
najširšem smislu je med drugim tudi, da pomaga oblikovati posameznikovo osebnost in ga s
tem odvrne od deviantnega ravnanja v druţbi ter poslediĉno pripomore k zmanjšanju nasilja.

2.2 Pomen gibanja in aktivnega ţivljenjskega sloga
Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba. Z njim vplivamo na njegov zdrav
telesni, duševni in socialni razvoj. Sodoben naĉin ţivljenja otrokom oteţuje zadovoljevanje te
potrebe tudi v šoli, kjer otroci veliko ĉasa presedijo. Ta nepotešena potreba po gibanju se pri
otrocih kaţe v obliki funkcionalnih motenj, psihiĉne obremenjenosti in ţivĉnosti. Zmanjša se
prekrvavljenost moţganskih celic in notranjih organov, dihanje je površno, ĉutilni organi se
odzivajo poĉasi, zato postajajo otroci vedno bolj nemirni, nezbrani, pretirano napadalni ali
apatiĉni, kar lahko veĉa tveganja za nasilno vedenje med vrstniki. V šoli se pojavlja
preobremenjenost uĉencev, ki je stranski uĉinek storilnosti, ki se poveĉuje zaradi narašĉajoĉih
potreb po znanju. Zato je zelo pomembno, da imajo uĉenci priloţnost tudi sprostiti se (Novak
2006).
Namen je mlade v dobi adolescence navajati na pozitivno samopodobo, krepiti zdrave
navade, voljo do gibanja in ţivljenja brez zasvojenosti ali slabega vpliva ulice in medijev
(Kovaĉ in drugi 2011, str. 44). Ob tem bodri spoznanje, da je z redno športno-rekreativno
vadbo mogoĉe veliko storiti in delovati preventivno (Berĉiĉ 2005).
Gibalna aktivnost tudi omogoĉa sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti,
spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in
oblikovanju dejavnega odnosa do samega sebe in sveta (Videmšek in Pišot, 2007).
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2.3 Aktivni odmori kot alternativa konfliktnim situacijam med učenci
Med aktivnim odmorom redko prihaja do kakršne koli oblike nasilja, saj gre za vodeno
obliko vadbe s strani uĉitelja športa, kjer se uĉenci morajo drţati dogovorjenih pravil in reda.
Uĉenci se v ĉasu pouka morajo sprostiti, saj s tem porabijo odveĉno energijo in impulzivnosti,
ki bi ju sicer lahko na hodnikih šole med odmorom uporabili za morebitne razliĉne oblike
nasilja med vrstniki.
Pri aktivnih odmorih je prednost tudi to, da si uĉenci in uĉenke lahko sami izbirajo, s ĉim
se bodo ukvarjali (vsakiĉ so jim na voljo vsaj tri razliĉne igre z ţogo). Aktivne odmore v tem
šolskem letu izvajam v šolski telovadnici od jesenskih poĉitnic naprej in uĉenci se zelo radi
vkljuĉujejo. Udeleţba je prostovoljna in brezplaĉna. Omejiti sem celo moral vstop uĉencev v
telovadnico zaradi njihovega prevelikega interesa. Poslediĉno je aktivni odmor uĉencem na
voljo glede na starost: vsak dan je na voljo za drugo starostno skupino; in sicer ob torkih za
šesti razred, ob sredah za sedmi razred, ob ĉetrtkih za osmi razred in ob petkih za deveti
razred.
Razliĉni športi ponujajo razliĉne socialne prednosti. Med aktivnim odmorom so uĉencem
na voljo igre z ţogo (nogomet, košarka in odbojka), ki spadajo v tisto skupino ekipnih
športov, ki pripomorejo pri vadeĉem razvijati socialne vešĉine (medsebojno povezovanje,
navezovanje novih stikov, prijateljstev, medsebojno komunikacijo, skupno reševanje
konfliktov in uspešno skupinsko delo) za dosego skupnega cilja. Tudi pri aktivnem odmoru
morajo biti vsi uĉiteljevi ukrepi naravnani k oblikovanju pozitivnih stališĉ do športa in
podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (Kovaĉ in
drugi, 2011). Otrokovo dodatno ukvarjanje s športom v prostem ĉasu – v tem primeru med
glavnim odmorom med poukom - bo pri njem razvijalo doloĉene razvojne znaĉilnosti, ki so
bistvenega pomena za uspešnost v šoli. Te znaĉilnosti so: raven telesne energije in kondicije,
ki vpliva na vzdrţljivost pri umskem delu, kognitivne sposobnosti, ustvarjalnost,
samoizraţanje, pozitivno vrednotenje samega sebe, skrbnost, obvladovanje ĉustev,
sodelovanje z drugimi in delovne navade. Priĉakovano je, da so otroci, ki se veĉ gibajo in
športno udejstvujejo, v šoli uspešnejši (Zurc 2008).
Cilji aktivnega odmora so (Stergar in drugi, 1996):
 zadovoljiti primarne biološke potrebe otroka po igri, gibanju, sreĉi, veselju in
zadovoljstvu
 vplivati na humanizacijo dela v šoli
 zmanjšati stresne situacije v šoli in krepiti odpornost proti stresu
 sprostilno in razvedrilno vplivati na uĉenca
 dvigovati psihofiziĉne sposobnosti
 poveĉati uĉinkovitost dela
 ohranjati in izboljšati zdravstveno stanje
 obnoviti energijo, vplivati na boljšo motivacijo za delo
 ustvariti sprošĉeno vzdušje
 zmanjšati negativne posledice sedenja in slabega zraka
 pospešiti prekrvavitve celotnega organizma in s tem obogatiti ţivĉne
 celice z energijo in kisikom
 pospešiti procese socializacije
 pripraviti uĉenca, da bo znal pozneje v ţivljenju uporabiti koristne vplive
 aktivnega odmora
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Prednosti izvajanja aktivnega odmora sem raziskal tudi v magistrskem delu, kjer so
ravnatelji slovenskih osnovnih šol na vprašanje odprtega tipa podali odgovore. Povzeti
odgovori ravnateljev (Kotnik 2016):












3

vsak ima priloţnost biti športno aktiven
dostopnost in brezplaĉnost
raznovrstnost
mnoţiĉnost
zdrav ţivljenjski slog
boljša motivacija in koncentracija za uĉenje
veĉ gibanja za uĉence
razvoj gibalnih sposobnosti in osebna rast uĉencev
organizirana športna vadba za otroke tudi med poukom
navajanje uĉencev na rekreacijo
druţenje z vrstniki, sklepanje prijateljstev

Sklepne misli

Na osnovni šoli kot javno vzgojno-izobraţevalnem zavodu se opravlja dejavnost vzgoje
in izobraţevanja, kar je njen osnovni namen, poleg tega pa se lahko uĉencem ponudi veliko
dodatnih in nadstandardnih vsebin z razliĉnih podroĉij (Kotnik 2016). Aktivni odmor je ena
izmed takšnih vsebin. Omogoĉa zadovoljiti otrokove potrebe po gibanju in igri med glavnim
odmorom in tako predstavlja sprostitev med napornim šolskim delom, ki hkrati krepi njihovo
zdravje, poveĉuje odpornost in storilnost. Ob tem se zmanjša tveganje za nastanek morebitnih
konfliktnih situacij na hodnikih šole med uĉenci v ĉasu glavnega odmora, saj deluje kot neke
vrste sprostitveni ventil za odveĉno nakopiĉeno energijo. Zaradi vseh ugotovitev in
argumentov, zapisanih v priĉujoĉem prispevku, izvajanje aktivnega odmora na osnovnih šolah
zelo priporoĉam vsem športnim pedagogom in vodstvenim delavcem kot zanesljivo
alternativo nastanku kakršne koli oblike nasilja med odmori.
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Spregovorimo o nasilju z učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju
Let's talk about violence with students with moderate intellectual disability
Janja Ţnidarĉiĉ, prof. defektologije, uĉiteljica v posebnem programu vzgoje in izobraţevanja,
Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Povzetek v slovenskem jeziku
Prispevek predstavlja uĉence z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki so vkljuĉeni v
posebni program vzgoje in izobraţevanja in njihovo dojemanje razliĉnih oblik nasilja. Po
izobraţevanju na temo nasilja so se nekatera stališĉa uĉencev do nasilja spremenila. V ĉlanku
so prikazane moţnosti, s katerimi lahko uĉence skozi vzgojno-izobraţevalni proces
opolnomoĉimo, da bolje prepoznajo razliĉne oblike nasilja in se znajo primerno odzvati na
morebitno doţivljanje nasilja.
Kljuĉne besede: uĉenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, stališĉa do nasilja,
opolnomoĉenje
Povzetek v tujem jeziku
The article presents students with moderate intellectual disabilities who are involved in a
special education program and their perception of various forms of violence. Attitudes
towards violence changed after students were involved in the educational process about
violence. The paper presents options of how we can empower students through the
educational process to recognize different forms of violence better and to respond
appropriately to the potential experience of violence.
Key words: students with moderate intellectual disabilities, attitudes towards violence,
empowerment
Ime in priimek lektorja: Ema Otrin

1

Ranljivost oseb z motnjo v duševnem razvoju

V mnogih raziskavah avtorji ugotavljajo, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju (v
nadaljevanju MDR) veliko bolj ranljive kot ostala populacija.
Osebe z MDR so ranljivejše zaradi njihovih znaĉilnosti, kot so oslabljena presoja,
pomanjkanje znanja, neprepoznavanje nevarnosti, pomanjkljive socialne izkušnje, teţave s
komuniciranjem, zaradi katerih ne morejo na primeren naĉin opisati, kaj se jim je zgodilo ali
pa jim drugi ne verjamejo (Horvat, Lešnik Mugnaioni, Plaz 2004).
Pri vsakdanjem delu z uĉenci z
spodbudilo, da sem raziskala, kako
sistematiĉno celoletno izobraţevanje,
prepoznali razliĉne oblike nasilja in
nasilja.

zmerno MDR sem zaznala to ranljivost, kar me je
uĉenci dojemajo razliĉne oblike nasilja. Sledilo je
s katerim sem poskušala doseĉi, da bi uĉenci bolje
se znali primerno odzvati na morebitno doţivljanje
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2

Opolnomočenje učencev za boljše prepoznavanje in odzivanje na nasilje

2.1 Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju
Osebe z zmerno MDR imajo posamezne sposobnosti razliĉno razvite. V uĉnem procesu
lahko usvojijo osnove branja, pisanja in raĉunanja, na drugih podroĉjih (gibalnih, likovnih,
glasbenih) so lahko uspešnejši. Pri uĉenju in pouĉevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna
ponazorila. Posebno podporo potrebujejo pri vkljuĉevanju v socialno okolje. Usposobijo se
lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in razliĉno stopnjo
pomoĉi (Vovk Ornik 2015).

2.2 Posebni program vzgoje in izobraţevanja - nadaljevalni program od 18. do
26. leta
V raziskavo sem zajela deset oseb z zmerno MDR, tri dekleta in sedem fantov starih od
18 do 24 let, ki so vkljuĉeni v posebni program, in sicer v nadaljevalni program (od 18. do 26.
leta).
Nadaljevalni program temelji predvsem na praktiĉnih zaposlitvah, s ciljem doţivljanja
uspešnosti in ĉim veĉje samostojnosti za uspešnejše vkljuĉevanje v delo in ţivljenje.

2.3 Stališča do nasilja pri učencih z zmerno MDR pred izobraţevanjem
Z anketnim vprašalnikom sem preverila stališĉa uĉencev do razliĉnih oblik nasilja.
Vprašalnik s tridesetimi vprašanji oz. trditvami so reševali skupinsko, nekateri ob pomoĉi
uĉitelja.
Pri prvem vprašanju so uĉenci odgovarjali, kaj je zanje nasilje. Veĉina jih je nasilje
razumelo kot fiziĉno nasilje (pretepanje, porivanje, boksanje, spotikanje), le nekaj odgovorov
se je nanašalo na druge oblike nasilja (ţaljenje, zmerjanje, groţnje).
V drugem delu ankete so uĉenci izraţali strinjanje, nestrinjanje ali nedoloĉeno stališĉe do
trditev, ki so se nanašale na fiziĉno, psihiĉno, verbalno in spolno nasilje.
Osem uĉencev je v trditvah prepoznalo fiziĉno nasilje (da te nekdo porine, spotakne,
udari …). Trije uĉenci se niso mogli odloĉiti, ali je nasilje tudi to, da te uĉitelj poskuša
zaustaviti (te prime za roko, ramena …), npr. zato, ker ţeliš koga udariti.
Osem uĉencev je v trditvah prepoznalo psihiĉno nasilje (da te nekdo izsiljuje, ti grozi,
zahteva, da mu prineseš denar ali kakšno drugo stvar, ti skriva ali krade tvojo lastnino …).
Štirje uĉenci se niso mogli odloĉiti, ali spadajo v nasilje tudi zahteve staršev, npr., da
pospravijo svojo sobo. Eden od uĉencev je odgovoril, da so zahteve staršev glede
pospravljanja nasilje, saj ĉe tega ne naredi, sledi kazen.
Devet uĉencev je prepoznalo verbalno nasilje (da te nekdo ţali, zmerja, zasmehuje). En
uĉenec je odgovoril, da sodijo tudi glasna opozorila uĉitelja v nasilje, s pojasnilom, da mora
uĉitelj opozarjati na miren naĉin.
Sedem uĉencev (nekoliko manj kot pri drugih oblikah nasilja) je prepoznalo spolno
nasilje (stvari, ki so povezane s spolnostjo in nam jih nekdo poĉne, ĉeprav mi tega noĉemo).
Dva uĉenca sta odgovorila, da ni niĉ narobe, ĉe se nekdo pred njimi sleĉe do golega, kaţe
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spolne organe, otipava samega sebe, dva pa glede tega nista izrazila mnenja. Trije uĉenci niso
bili prepriĉani, ali lahko nekoga objemaš, boţaš tudi, ĉe to njemu ni všeĉ.
Osem uĉencev je prepoznalo spletno nasilje. Trije niso bili prepriĉani, ali na spletu lahko
vsakemu zaupaš svoje ime, naslov, telefonsko številko, mu pošlješ svojo fotografijo.
Vsi uĉenci so se strinjali s trditvijo »Ĉe se z nekom spreš, je najbolje, da se z njim
pogovoriš in poskusiš rešiti spor.« Osem uĉencev je odgovorilo, da je potrebno povedati, ĉe
oni sami ali nekdo drug doţivlja nasilje. Kar šest uĉencev je dvomilo, ali je to, da poveš
odraslemu o nasilju, toţarjenje. Trije uĉenci so menili, da so si za nasilje tudi sami krivi, dva
sta bila pri tem vprašanju v dvomih.

2.4 Program izobraţevanja na temo nasilja
Na osnovi analize stališĉ uĉencev do nasilja sem pripravila celoletni program aktivnosti, s
katerim sem poskušala doseĉi, da bi uĉenci bolje prepoznali razliĉne oblike nasilja in ustrezna
ravnanja ob pojavu nasilja. Pri pripravi dejavnosti sem izhajala iz uĉnega naĉrta. Gradivo na
temo nasilja pa sem poislala tudi iz drugih virov (priroĉniki, splet …) in zahtevnost po potrebi
prilagodila sposobnostim uĉencev z zmerno MDR.
 Obravnava razliĉnih oblik nasilja (knjiţica napisana v lahkem branju: Spolno nasilje v
izdaji društva Soţitje, pouĉni filmi, risanke na safe.si …).
 Uĉenje vešĉin samoodloĉanja in samozagovorništva, ki uĉencem pomagajo razumeti,
kdaj gre za nasilje in kako ga uspešneje prepoznati.
 Ozavešĉanje o pravicah (gradivo napisano v razumljivi in berljivi obliki: Vodnik po
pravicah invalidov, Konvencija o pravicah invalidov).
 Ozavešĉanje o tem, kaj lahko naredijo ob morebitnem doţivljanju nasilja in kako in
kje lahko poišĉejo pomoĉ (knjiga: Ustrahovalci in nasilneţi).
 Uĉenje nenasilnega reševanja konfliktov s pomoĉjo pouĉnih filmov, igre vlog
(priroĉnik: Nasilje – nenasilje).
 Preventivne delavnice mladinskega centra na temo nasilja »V dialogu«, s katerimi so
se uĉenci seznanili z razliĉnimi vrstami nasilja ter mreţo pomoĉi, ki je na voljo v
lokalnem okolju v primeru nasilja.

2.5 Stališča do nasilja pri učencih z zmerno MDR po izobraţevanju
Pri ponovnem anketiranju po opravljenem izobraţevanju na temo nasilja sem ugotovila,
da se je pri uĉencih izboljšalo prepoznavanje razliĉnih oblik nasilja (zlasti spolnega nasilja).
Uĉenci so prišli do spoznanja, da doloĉena dejanja niso nasilje (npr. fiziĉno posredovanje
odraslega za zagotovitev varnosti, zahteve odraslih, da opravijo doloĉene naloge …).
Predvsem pa so uĉenci izkazali boljše prepoznavanje ustreznih ravnanj ob pojavu nasilja.
Dvomljivci so se prepriĉali, da ĉe poveš o nasilju, to ni toţarjenje in tudi to, da za nasilje, ki
se ti lahko zgodi, nisi sam kriv.

3

Varovalni vpliv šole

Šola je lahko varovalni vzgojno-izobraţevalni dejavnik s svojimi spodbudnimi pogoji za
uĉenje in delo, kakovostnimi medsebojnimi odnosi, ustreznim socialno-emocionalnim
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vzdušjem in niĉelno toleranco do nasilja (Muršiĉ, Klemenĉiĉ, Zabukovec Kerin, Filipĉiĉ,
Karajić, Bertok 2016).
Poleg tega, da je potrebno uĉencem na njim razumljiv naĉin posredovati informacije o
razliĉnih oblikah nasilja, jih moramo tudi seznaniti z njihovimi pravicami do zašĉite pred
nasiljem. Predvsem pa jim je potrebno zagotoviti pogoje, da lahko posameznik o morebitnem
doţivljanju nasilja spregovori z osebo, ki ji zaupa. V šoli je lahko to uĉitelj ali drugi strokovni
delavec.
S prikazanim vzgojno-izobraţevalnim pristopom mi je uspelo vsaj delno opolnomoĉiti
uĉence, da znajo bolje prepoznati razliĉne oblike nasilja in izbrati ustrezne pristope ob
morebitnem sreĉanju z nasiljem.

4
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Učenec, učenka, “gang”
Male, female, “gang”
TAMARA REPIĆ, uni. dipl. psiholog, Osnovna šola Beltinci

Povzetek
V Sloveniji se nekaj manj kot polovica mladostnikov v obdobju zadnje triade sreĉuje z
razliĉnimi oblikami nasilja oz. so ţrtve le-tega. Tudi na Osnovni šoli Beltinci se sreĉujemo z
razliĉnimi oblikami tako verbalnega kot tudi fiziĉnega nasilja. V svojem prispevku bom
predstavila tri primere, ki so zaznamovali moja prva tri leta na osnovni šoli, ko sem se kot
psiholog prviĉ sreĉala z medvrstniškim nasiljem; kakšni ukrepi so bili izreĉeni in kaj bi lahko
na podroĉju prepreĉevanja nasilja še lahko storili.
Kljuĉne besede: alternativni vzgojni ukrep, preventiva
Abstract
A little less than the half of all young primary school students in Slovenia face different
kinds of violence and are in several cases victims of it, especially in the last three years of
their schooling. The primary school in Beltinci is no exception, as it faces various acts of
violence, from verbal abuse to physical escalations. I will present three cases of it in my
article, which have defined my first three years as the school‟s psychologist. I will also
address the subject of peer pressure among the students, which measures have been taken into
consideration and executed, while I have also prepared some suggestions on how we could
prevent such events from happening in the near future.
Key words: methods of prevention, alternative educational measures
Ime in priimek lektorja: Maja Hajdinjak

1

Uvod

UNICEF je v poroĉilu, izdanem konec leta 2018, opozoril, da je bilo v Sloveniji 44 %
uĉencev v starostnem obdobju od 13 do 15 let vsaj enkrat ustrahovanih oz. vpletenih v pretep.
Tako fantje kot dekleta so v pribliţno enaki meri izpostavljeni razliĉnim oblikam nasilja.
Razlika je v tem, da so dekleta pogosteje izpostavljena oblikam psihiĉnega nasilja, fantje pa
bolj fiziĉnim oblikam. Vedno bolj pa se nasilje seli na razliĉna druţbena omreţja oz. na splet
(vir: https://govorise.metropolitan.si/novice/44-ucencev-v-sloveniji-vpletenih-v-medvrstnisko
-nasilje-v-soli-ali-okolici/).

2

Učenec, učenka »gang«

Na OŠ Beltinci se tedensko sreĉujemo z razliĉnimi oblikami nasilja. Zgodi se, da je
odkriti primer neke vrste nasilja samo vrh ledene gore in da se pod njim skriva še cel kup
neţelenega vedenja, ustrahovanj, stisk, obĉutkov nemoĉi, strahu,…

430

Predstavila bom tri primere, ki so »zaznamovali« moja prva leta dela na osnovni šoli, ko
sem se kot psihologinja prviĉ sreĉala s primeri medvrstniškega nasilja.

2.1 Učenec
S., zdaj star 12 let, takrat uĉenec 5. razreda. Opozorjena sem bila, da so bile z uĉencem
teţave ţe v niţjih razredih. Govora je bilo o manjših kršitvah Pravil šolskega reda. V petem
razredu so se kršitve pojavljale vedno pogosteje, izbruhi jeze so bili pogostejši in veliko
intenzivnejši (intenzivnost ĉustev se je stopnjevala). Frustracije so je pojavile, ko je bilo treba
upoštevati pravila oz. ko ni mogel uveljavljati svoje volje, ko ni zmagoval oz. ni imel
vodstvene vloge (npr. pri športu). Praviloma je odreagiral verbalno: z ţaljivkami, kletvicami
ter brcanjem, zapušĉanjem prostora,… Njegovo destruktivno vedenje je doseglo vrhunec, ko
je pri uri športne vzgoje fiziĉno napadel uĉiteljico. Kar precej ĉasa se ga ni dalo umiriti; umiril
se je šele ob prihodu policistov. Razliĉne oblike agresivnega vedenja so se pojavljale tudi
naslednje šolsko leto. Zaradi konflikta s sošolcem, spet po uri športne vzgoje, je le-tega prav
tako fiziĉno napadel. Umiril se je ob posredovanju spremljevalke in uĉiteljice športa.
Zelo moteĉ je bil pri veĉini predmetov, ţalil in poniţeval je tako uĉitelje kot sošolce.
V sedmem razredu je z neţelenimi oblikami vedenja nadaljeval, tako pri pouku kot izven
šolskega prostora. Zaradi fiziĉnega napada na starejšo osebo in kraje (izven šole) je bil
prešolan oz. namešĉen v vzgojni zavod.
Z uĉencem je bilo opravljenih veliko obravnav, izreĉenih vzgojnih ukrepov in vzgojnih
opominov. Po fiziĉnem napadu na uĉiteljico mu je bil dodeljen spremljevalec oz. je imel
potem stalno spremljevalko še v šestem in sedmem razredu. Kljub vsemu z nasilnim
vedenjem ni prenehal – izveden je bil skrajni ukrep: prešolanje oz. namestitev v vzgojnem
zavodu.

2.2 Učenka
S., stara 11 let, trenutno uĉenka 6. razreda. Vedenjske teţave se pri uĉenki pojavljajo ţe
od samega zaĉetka vkljuĉitve v izobraţevanje. Agresivno vedenje se kaţe predvsem v odnosu
do sošolcev oz. ostalih uĉencev na šoli. Na uĉence kriĉi, jih ustrahuje, jih straši na stranišĉu,
vanje meĉe stvari, udari ... Ko se razjezi, jo najbolj motijo pogledi navzoĉih uĉencev; nanje
najprej kriĉi, potem vanje meĉe stvari, ki jih ima takrat v roki (tudi škarje). Veĉina incidentov
se zgodi v odmorih, po kosilu, v slaĉilnici pred in po uri športne vzgoje.
Še posebej nevarna je nepredvidljivost njenega vedenja oz. reakcije. Intenzivnost jeze se
ne stopnjuje, ampak gre za izbruh v trenutku. Relativno hitro se pomiri in dejanje obţaluje oz.
se ga sramuje. Zaveda se nepravilnosti dejanj in o tem ţeli govoriti s svojimi sošolci.
Dogovorili sva se, da o njenem vedenju spregovori pri razredni uri. Sošolcem ţeli pojasniti
(ne opraviĉiti), zakaj tako reagira, in jih prositi za razumevanje. Dogovorjeno je, da se v takih
»kritiĉnih« situacijah umakne na dogovorjeno mesto (rumena uĉilnica).
Med razgovorom je najpomembnejša mirnost in odloĉnost sogovornika. Zelo negativno
reagira na kriĉanje oz. povzdigovanje glasu sogovornika. Kot zadnji vzgojni ukrep je bilo
sprejeto, da ima obĉasno spremljevalko oz. da je ta prisotna v dekliĉini bliţini, predvsem v
ĉasu odmora, in da takoj po opravljenem kosilu zapusti šolo.
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2.3 »Gang«
Zadnji primer sem izbrala, ker smo se pri izreku ukrepa odloĉili za alternativni vzgojni
ukrep, ki ga do takrat še nismo prakticirali.
Pri uĉencih 9. razreda (nekje konec osmega razreda so si sami nadeli vzdevek »gang«) je
bilo ţe veĉ kršitev Pravil šolskega reda. »Pika na i« pa je bilo nasilje nad sošolko, ki so ji med
odbojkarskim turnirjem v steklenico za vodo vlili tekoĉe milo. Njihovo dejanje je opazila
uĉiteljica – zatrdili so ji, da niso naredili niĉ spornega. Tekoĉino so izlili in vrnili steklenico
za vodo. Vprašanje, kako bi se zadeva konĉala, ĉe jih pri dejanju ne bi opazila uĉiteljica.
Alternativni vzgojni ukrep pa je bil sledeĉ: napisati so morali scenarij za krajšo lutkovno
igrico na temo varnost v prometu, izdelati lutke, sceno in igrico odigrati pred uĉenci ĉetrtih
razredov, ki so se ravno v tem ĉasu pripravljali na kolesarski izpit. Seveda je bil na zaĉetku
ukrep sprejet z zelo velikim negodovanjem, na koncu pa jim je bilo zelo všeĉ in so prosili, ĉe
lahko igrico pred odhodom iz šole odigrajo še pred uĉiteljskim zborom predmetne stopnje.
Ob koncu so povedali, da nikoli veĉ ne bodo naredili nekaj, s ĉimer bi lahko komurkoli
škodovali.

3

Zaključno razmišljanje

Predstavljeni so bili trije razliĉni primeri. Z vsemi vkljuĉenimi so bili opravljeni
individualni razgovori oz. obravnave. Pri uĉencih sem skušala krepiti oz. jim nuditi pomoĉ za
krepitev zmoţnosti ustreznega oz. ţeljenega vedenja, jih usmerjati k temu, da skušajo
nadzirati lastno vedenje, da skušajo razumeti in sprejeti drugega kot drugaĉnega. Kar se mi
zdi zelo pomembno, je, da vsi – uĉenci-»kršitelji«, razredniki posameznih uĉencev, starši,
svetovalna sluţba in vodstvo šole delujemo usklajeno in povezano oz. da vsi stremimo k
istemu cilju: da reĉemo stop nasilju, kakršnikoli obliki nasilja, da uĉencem ponudimo in
omogoĉimo vkljuĉevanje v razliĉne preventivne ukrepe in na ta naĉin prepreĉimo pojav
nasilnega vedenja.
Trije razliĉni primeri, trije razliĉni izhodi ... Nekateri obiĉajni, nekateri malo manj.
Zagotovo obstaja še veliko število alternativnih in preventivnih vzgojnih ukrepov, ki bi jih
lahko izvedla. Recimo pri »gangu« bi lahko ţe v osmem razredu izpeljali ukrep, ki jim je bil
izreĉen v devetem razredu, ali pa bi izvajali preventivne delavnice ţe mnogo prej.
Vsekakor verjamem v moĉ preventive. Vzgojni opomin je po mojem mnenju res
skrajnost in uĉinek le-te. Sprašujem se, kakšen je …

4
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Učenje socialnih veščin otrok z avtističnimi motnjami kot preventiva
medvrstniškemu nasilju
Teaching social skills to children with autistic disorders as a prevention of
peer violence
mag. Sabina Mujkanović, univ. dipl. soc. ped., Center za sluh in govor Maribor, Strokovni
center za avtizem

Povzetek
Nasilje se lahko pojavi kot odgovor na doţivljanje neuspešnosti in nesprejetosti v razredu
ali pa kot strategija preţivetja v neugodnem in nespodbudnem okolju. Ker se otroci z
avtistiĉnimi motnjami pogosto poĉutijo nesprejete, šolsko okolje pa je obiĉajno zanje
nespodbudno, obstaja verjetnost, da se bodo pogosteje zatekali k nasilju. Z uĉenjem socialnih
vešĉin jih lahko nauĉimo primernih strategij sooĉanja s stresom, ki ga znotraj skupine pogosto
doţivljajo. Takšno uĉenje mora biti v prvi vrsti urejeno sistemsko in pa seveda kontinuirano.
Kljuĉne besede: socialne vešĉine, otroci z avtistiĉnimi motnjami, medvrstniško nasilje.
Abstract
Violence can appear as a response to experiencing failure and exclusion in class or as a
survival strategy in an uncomfortable and unencouraging environment. Because children with
autistic disorders often feel excluded and school environment can be unencouraging for them,
there is a possibility they will act violently more often. With teaching social skills we can give
them appropriate strategies of coping with stress that they are often experiencing within the
group. This kind of teaching must be continuous and systematically regulated.
Key words: social skills, children with autistic disorders, peer violence.
Lektorica: Danica Perger, prof. slov. jezika

1

Otroke z avtističnimi motnjami moramo naučiti socialnih veščin

Veĉina otrok pridobiva socialne vešĉine naravno, z opazovanjem oseb okoli sebe. Otroci
z avtistiĉnimi motnjami pa praviloma niso zmoţni razumeti nenapisanih socialnih pravil in se
jih prav tako ne morejo nauĉiti kar tako mimogrede, ne glede na njihove intelektualne
zmoţnosti.
Ker ne znajo na ustrezen naĉin vstopati v socialne stike, lahko pride tudi do nasilja s
strani otrok z avtistiĉnimi motnjami. Njihovo nasilno vedenje je v bistvu oblika komunikacije,
saj ne zmorejo, ne znajo drugaĉe izraziti svojih teţav, ki so povezane z nerazumevanjem sveta
okoli njih (Škrubej Novak 2018).
V prispevku predstavljam naĉine uĉenja socialnih vešĉin otrok z avtistiĉnimi motnjami,
ki lahko sluţijo kot preventiva medvrstniškemu nasilju.
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2

Načini učenja socialnih veščin otrok z avtističnimi motnjami

Najboljši naĉini za prepreĉevanje medvrstniškega nasilja so vsekakor dobri odnosi med
uĉenci, spodbujanje medsebojne pomoĉi ter sodelovalno uĉenje. Pozornost je potrebno
usmeriti na skupinsko dinamiko in vloge otrok, ki se znotraj razreda oblikujejo. Nujno je, da
poskrbimo za vkljuĉevanje tudi tistih otrok v skupino, ki so bolj osamljeni in izolirani od
drugih. Obenem pa razvijamo obĉutek pripadnosti skupini, strpnost med otroki ter oblikujemo
stališĉa do nasilja (Aniĉić idr. 2002). Prav tako pa je potrebno razvijati veĉjo senzibilnost do
nasilja, zmanjševati riziĉne dejavnike medvrstniškega nasilja ter razvijati socialne vešĉine pri
vseh otrocih (Peĉjak 2015), še zlasti pa pri otrocih z avtizmom, pri katerih se socialne vešĉine
ne razvijajo spontano, ampak morajo biti nauĉene (na intelektualni ravni) in podkrepljene.
Uĉenje socialnih vešĉin je eno izmed pomembnejših podroĉij vsakega posameznika, saj
ustvarja moţnosti za ţivljenje v dani druţbi. To je še toliko bolj pomembno za otroke, ki se
nahajajo v specifiĉnem razvojnem obdobju, ki zahteva od njih prilagajanje spremembam in
zahtevam ţivljenja (Metelko Lisec 2004; Rozman 2006).

2.1 Vizualna podpora
Vizualna podpora je zelo uĉinkovita pri otrocih z avtizmom, saj jim sluţi kot pomoĉ pri
usvajanju pravil, organizaciji, šolskem delu in ţivljenju nasploh. Z vizualizacijo si otroci z
avtistiĉnimi motnjami stvari hitreje zapomnijo, predvsem pa ostajajo vidne in s tem v vsakem
trenutku na voljo. Z njeno pomoĉjo hitreje doseţejo razumevanje doloĉenih pravil in krepijo
ţeleno vedenje (Jurišiĉ 2016). Zelo se obnese tudi vizualna podpora za specifiĉna obnašanja,
ki lahko sluţi kot opomnik. To je lahko znak STOP, s katerim otroku jasno pokaţemo, da je
nekaj prepovedano. Ĉe v skupini potiska druge otroke, mu lahko pokaţemo slikovni znak NE
POTISKAJ ipd.

2.2 Socialne zgodbe
Še ena izmed strategij, ki lahko otroku z avtistiĉnimi motnjami pomaga pri uĉenju
socialnih vešĉin, so socialne zgodbe. Socialne zgodbe (Social Stories™) (Gray 2015) so z
dokazi podprta praksa, ki se uporablja po vsem svetu z osebami z avtistiĉnimi motnjami vseh
starosti. Socialne zgodbe lahko zapolnijo vrzel v razumevanju drugih ljudi in socialnih
situacij. Otroka lahko usmerijo, kako naj se obnaša v doloĉeni situaciji. Namen socialnih
zgodb je, da podajo uvid v perspektivo druge osebe in da predlagajo nek nov naĉin obnašanja
ali razmišljanja.

2.3 Socialno–interaktivne igre
Socialno–interaktivne igre so »vnaprej naĉrtovane igre, ki jih izvajalci najpogosteje
uporabljajo z namenom izkustvenega uĉenja socialnih vešĉin v manjših skupinah, pri ĉemer
so dejavnosti vodene in potekajo po doloĉenih pravilih« (Smrtnik Vitulić 2009, str. 393). Kjer
se je pokazalo, da je otrok z avtistiĉnimi motnjami izkljuĉen iz skupine, da se nad njim izvaja
psihiĉno nasilje ali pa da so zaradi izbruhov otroka z avtistiĉnimi motnjami ostali otroci v
stresu, so se zelo dobro obnesle socialno–interaktivne igre, ki so obiĉajno zelo dobro sprejete
pri otrocih. Gre za kontinuirano izvajanje socialno–interaktivnih iger s celotnim razredom. Na
ta naĉin pridobivajo vsi otroci v skupini, otrok z avtistiĉnimi motnjami pa ni neposredno
izpostavljen. Vsebina delavnic se prilagaja glede na potrebe razreda (samopodoba,
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medsebojni odnosi, komunikacija, ĉustva, delavnice sprostitvene narave, delavnice naravnane
na senzorne potrebe …).
V šolskem prostoru skušamo s socialno–interaktivnimi igrami doseĉi medsebojni stik
otrok, njihovo povezanost, osamljeni otroci dobijo priloţnosti za vzpostavitev stika z drugimi,
otroci, ki so sicer bolj v ospredju, pa se podredijo pravilom skupine. Z igrami spodbujamo
medsebojno pomoĉ, solidarnost in spoštovanje razliĉnosti (Virk Rode, Belak Oţbolt 1991).

2.4 Podpora vrstnikov
Vrstniki imajo zelo pomembno vlogo pri prepreĉevanju in spoprijemanju z
medvrstniškim nasiljem. Njihov vpliv je velikokrat veĉji kot zmoţnosti uĉiteljev in staršev, da
zaustavijo nasilje. Podpora vrstnikov lahko deluje preventivno, ker zmanjša posledice nasilja
za ţrtev, prav tako pa pomaga ţrtvi, da hitreje poroĉa o nasilju (Peĉjak 2015).
Vrstniki pa lahko pomagajo tudi otrokom z avtistiĉnimi motnjami pri razvoju socialnih
vešĉin in socialne komunikacije. Otroci z avtistiĉnimi motnjami se lahko ob vrstnikih uĉijo
vzpostavljanja stikov in komunikacije z drugimi, z njihovo pomoĉjo se lahko uĉijo tolmaĉiti
vedenja drugih v razliĉnih situacijah (npr. prepoznavanje ĉustev) in krepijo socialno
prilagojena vedenja (npr. primerna komunikacija, ĉakanje na vrsto …). Pri tem lahko vrstniki
nastopajo kot model ali pa dajejo tudi neposredna navodila, kako naj se otrok z avtistiĉnimi
motnjami vede v doloĉenih situacijah (Prelock, McCauley 2012).

3

Učenje socialnih veščin kot prioriteta poučevanja otrok z avtističnimi
motnjami

Veĉinoma se lahko socializacije in interakcije priuĉimo, in to bi morala biti ena od
prioritet pouĉevanja otrok z avtistiĉnimi motnjami. V prihodnosti zato velja uĉenje socialnih
vešĉin sistemsko umestiti v šolski prostor na vseh ravneh vzgoje in izobraţevanja. S tem
namreĉ pridobijo vsi otroci, na dolgi rok pa tudi druţba kot celota. Ţiţak (2009) namreĉ
izpostavlja, da imajo slabo razvite socialne vešĉine in kompetence osrednjo vlogo pri
nastajanju vedenjskih teţav, internaliziranih in eksternaliziranih vedenjskih motenj ter
agresivnega in delinkventnega vedenja.
Prav tako se moramo bolj osredotoĉiti na podporo, ki jo lahko otrokom z avtistiĉnimi
motnjami nudijo njihovi vrstniki. Preko vrstniške podpore in interakcij z vrstniki lahko
namreĉ med drugim razvijajo tudi socialne vešĉine. Pri tem je pomembno, da njihove vrstnike
najprej pouĉimo o avtizmu ter odpravimo morebitna napaĉna prepriĉanja, ki jih imajo o
znaĉilnostih otrok z avtistiĉnimi motnjami. Vrstnike pouĉimo o izzivih, s katerimi se sooĉa
otrok z avtistiĉnimi motnjami in jim predstavimo njegova moĉna ter šibka podroĉja. Ko
dobijo uvid v delovanje svojega vrstnika z avtistiĉnimi motnjami, jih lahko nauĉimo
specifiĉnih strategij, kako naj se nanj odzivajo in ga spodbujajo (Prelock, McCauley 2012).

4
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Otroci z avtističnimi motnjami in medvrstniško nasilje
Children with autistic disorders and peer violence
mag. Sabina Mujkanović, univ. dipl. soc. ped., Center za sluh in govor Maribor, Strokovni
center za avtizem

Povzetek
Zaradi teţav v senzorni integraciji, teoriji uma, zaradi teorije šibke centralne koherence in
teţav v izvršilnih moţganskih funkcijah je lahko vedenje otrok z avtistiĉnimi motnjami v
skupini vrstnikov videti ĉudaško, zaradi ĉesar so lahko pogosto ţrtve psihiĉnega in fiziĉnega
nasilja. Navedene teţave pa so lahko prav tako razlog, da so tudi sami povzroĉitelji
medvrstniškega nasilja, vendar ne v smislu, da bi ţeleli namerno škoditi nekomu, ampak kot
neadekvaten odziv na okolišĉine. V šolskem prostoru je še vedno premalo znanja o
posebnostih otrok z avtistiĉnimi motnjami, kjer vidim vrzel, ki bi se jo dalo v prihodnosti še
zapolniti.
Kljuĉne besede: nasilje, otroci z avtistiĉnimi motnjami, vrstniki.
Abstract
Because of difficulties in sensor integration, theory of mind, weak central coherence
theory and troubles at executive brain function, the behavior of children with autistic
disorders can sometimes be perceived weird among their peers. That is why they are often
victims of physical and mental violence. These problems can also be the reason these children
are bullies themselves, not in the way that they want to harm someone, but as an inadequate
response to circumstances. In school areas there is still not enough knowledge about specifics
of children with autistic disorders. It is this gap where I see possible improvements in the
future.
Key words: violence, children with autistic disorders, peers.
Lektorica: Danica Perger, prof. slov. jezika

1

Otroci z avtističnimi motnjami kot ţrtve in povzročitelji medvrstniškega
nasilja

Glede na raziskave imajo otroci z avtistiĉnimi motnjami veĉ moţnosti, da bodo
ustrahovani ali ţrtve nasilja (Humphrey, Symes 2011, v Bradley 2016). V primerjavi s
svojimi vrstniki pa so vsaj dvakrat bolj pogosto ţrtve nasilja (Chen, Schwartz 2012). Zaradi
svojih posebnosti imajo lahko namreĉ otroci z avtistiĉnimi motnjami teţave pri socialnih
interakcijah, njihovo vedenje pa je lahko v skupini vrstnikov videti ĉudaško, zaradi ĉesar so
pogosto ţrtve psihiĉnega in fiziĉnega nasilja, prav tako pa so lahko zaradi navedenih teţav
tudi sami povzroĉitelji nasilja. V prispevku predstavljam znaĉilno vedenje otrok z avtistiĉnimi
motnjami, na podlagi katerega pojasnjujem njihovo nasilno vedenje, ki ga v praksi pogosto
opaţamo, a nanj premalokrat gledamo celostno.
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2

Razumevanje nasilnega vedenja otrok z avtističnimi motnjami

Otroci z avtistiĉnimi motnjami so pogosto tudi v vlogi povzroĉiteljev nasilja nad vrstniki,
tako fiziĉnega kot tudi verbalnega. Vendar so njihovi razlogi za nasilje drugaĉni kot pri
njihovih nevrotipiĉnih vrstnikih. Nasilje lahko uporabijo kot odgovor na norĉevanje oziroma
zbadanje ali kot sredstvo za vkljuĉitev v druţbo. Lahko so tudi nasilni v igri oziroma nasilje
izvajajo nezavedno.
Ĉe upoštevamo definicijo vrstniškega nasilja, ki pravi, da je nasilje namerna ponavljajoĉa
se uporaba fiziĉnega, psihiĉnega ali ekonomskega nasilja povzroĉitelja nad drugim vrstnikom
(Aniĉić idr. 2002), se lahko upraviĉeno vprašamo, ali so otroci z avtistiĉnimi motnjami
potemtakem res lahko v vlogi povzroĉiteljev vrstniškega nasilja. Namen vrstniškega nasilja je
prizadeti in prestrašiti ţrtev, s ĉimer si povzroĉitelj poveĉa obĉutek moĉi (Aniĉić idr. 2002).
Ker otroci z avtistiĉnimi motnjami zaradi svojih posebnosti praviloma niso zmoţni tako
preraĉunljivega vedenja, v nadaljevanju predstavljam znaĉilnosti otrok z avtistiĉnimi
motnjami, ki lahko pomembno vplivajo na naše razumevanje medvrstniškega nasilja, v
katerega so vkljuĉeni tudi otroci z avtistiĉnimi motnjami.

2.1 Teţave v senzorni integraciji
Teţave v senzorni integraciji, ki vplivajo na socialno, ĉustveno in vedenjsko podroĉje, so
lahko eden izmed vzrokov za nasilna ravnanja otrok z avtistiĉno motnjo.
Prevelika koliĉina senzornih informacij lahko namreĉ pri otroku z avtizmom povzroĉa
stres, anksioznost, v nekaterih primerih pa celo telesno boleĉino. Posledice tega so lahko
umikanje doloĉenim draţljajem in situacijam, ki so povezane z njimi, vedenjski izbruhi in
agresivnost ter druge oblike škodljivega vedenja (Attwood 2006).
Ĉe pogledamo šolsko okolje, hitro ugotovimo, da je tam mnoţica senzornih draţljajev
(odmevi, gneĉa, fluorescentne luĉi, razliĉni vonji, hrup …), ki jim je otrok z avtistiĉnimi
motnjami dnevno izpostavljen in zaradi ĉesar lahko doţivlja ekstremno neugodje in je
pogosto v stresu (Ţiberna idr. 2013). Kot odziv na tovrstne stresne situacije pa se lahko otroci
z avtistiĉnimi motnjami zateĉejo tudi k nasilju do vrstnikov. Nemalokrat se znesejo nad tistim,
ki jim je v trenutku senzorne preobremenitve fiziĉno najbliţji. Na prvi pogled je videti, da je
otrok nasilno odreagiral brez nekega znanega razloga oziroma brez povoda in takrat je vedno
potrebno v prvi vrsti vzeti v obzir teţave v senzorni integraciji. Ĉe vemo, na katerih podroĉjih
je otrok z avtistiĉnimi motnjami senzorno preobĉutljiv, lahko agresivna oziroma nasilna
vedenja v veliki meri prepreĉimo, ĉe poskrbimo, da do senzorne preobremenitve ne pride.

2.2 Teţave s teorijo uma
Pod tako imenovano teorijo uma razumemo prepoznavanje, razumevanje in vţivljanje v
misli, namere, ţelje ter ĉustva drugih ljudi, s ĉimer pa imajo otroci z avtistiĉnimi motnjami
teţave. Poleg tega slabo razumejo tudi lastna ĉustva in dejanja. Pogosto zato nevede kršijo
socialna pravila in norme ter lahko delujejo ĉudaško, neprilagojeno in nezainteresirano
(Attwood 2006; Skamliĉ, Werdonig, Ţiberna 2012).
Teţko razloĉijo med dobrimi in slabimi nameni drugih, zato zlahka podleţejo, ko jih
vrstniki nagovarjajo v neprimerna in tudi nasilna dejanja. Tony Attwood (2006) zapiše, da se
v skrajnih primerih lahko celo znajdejo kot del zdruţbe organiziranega kriminala.
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2.3 Šibka centralna koherenca
Otroci z avtistiĉnimi motnjami se navadno bolj osredotoĉajo na podrobnosti, ne vidijo
širše slike in zato pogosto ne razumejo prave narave situacije oziroma konteksta (Attwood,
2006). Drugaĉna je tudi njihova socialna komunikacija, saj pogosto slabše razumejo bistvo
socialnih in komunikacijskih pravil ter izraze drugih ljudi (Ţiberna, Rogiĉ Oţek, Filipĉiĉ
Mrak 2013), zaradi ĉesar lahko razumejo, da se vrstniki iz njih norĉujejo tudi takrat, ko se ne.
Zaradi nerazumevanja socialnih situacij vidijo doloĉena dejanja vrstnikov kot napad proti
njim, vendar gre v resnici le za napaĉno tolmaĉenje, vseeno pa je lahko njihova reakcija
usmerjena v fiziĉno nasilje proti vrstnikom. Kot zelo dobra metoda se je izkazalo, da se
otroku z avtistiĉnimi motnjami doloĉena socialna situacija takoj razloţi. To seveda zahteva
dodatno osebo v razredu (tudi oziroma zlasti med odmori in na dnevih dejavnosti, športnih
dnevih), ki je lahko v vlogi asistenta, kar pa v Sloveniji za enkrat še nimamo sistemsko
urejeno za vse otroke z avtistiĉnimi motnjami.

2.4 Izvršilne moţganske funkcije
Raziskave kaţejo, da imajo otroci z avtistiĉnimi motnjami slabše razvite izvršilne
moţganske funkcije (spretnosti naĉrtovanja, organizacije, usmerjanja pozornosti,
osredotoĉanja, postavljanja prioritet, zmoţnost samokontrole ter razumevanje koncepta ĉasa),
kar pomembno vpliva na njihovo uĉenje, delo, samostojnost ter medosebne odnose (Attwood
2006; Carr 2007).
Zaradi slabše razvitih izvršilnih funkcij otroci z avtistiĉnimi motnjami pogosto ne uvidijo
teţe svojih nasilnih dejanj in se jim zdi upraviĉeno, da npr. fiziĉno obraĉunajo z vrstnikom, ki
jih je verbalno zbadal. Zaradi tega tudi ne razumejo posledic oziroma sankcij, ki takemu
nasilnemu vedenju sledijo v šolskem prostoru. Vzgojni ukrepi se jim zdijo nepošteni in
menijo, da bi si jih zasluţil le tisti, ki je v njihovih oĉeh za nasilje tudi odgovoren, torej tisti,
ki jih je verbalno zbadal. Nimajo uvida v teţo svojega ravnanja, kar jim lahko pojasnimo s
številĉnimi lestvicami, na katere se otroci z avtistiĉnimi motnjami, praviloma dobro odzivajo
oziroma se jim zdijo logiĉne. Tony Attwood (2006) zato predlaga stopenjsko lestvico, na
kateri skupaj z otrokom z avtistiĉnimi motnjami ovrednotimo teţo nasilnega vedenja, kar
poveţemo s šolskimi pravili. Otroci z avtistiĉnimi motnjami si na lestvici od 1 do 10 laţje
predstavljajo, da je verbalno zbadanje ali provokacija na lestvici niţje kot pa fiziĉni napad, ki
se lahko konĉa tudi s poškodbami vrstnika. Tako tudi laţje dojamejo in tudi sprejmejo, zakaj
so dobili teţji vzgojni ukrep kot nekdo, ki je nasilje sicer izzval, ampak je imelo njegovo
dejanje manjšo teţo.

3

Z razumevanjem posebnosti otrok z avtističnimi motnjami lahko prispevamo
k zmanjšanju medvrstniškega nasilja

Razlogi za nasilje otrok z avtistiĉnimi motnjami so torej zelo raznoliki, vendar pa v
nobenem primeru nasilnega vedenja ne smemo tolerirati. Ĉe pa razumemo, zakaj do njega
pride, lahko marsikatero nasilno vedenje otrok z avtistiĉnimi motnjami enostavno prepreĉimo.
V šolskem prostoru bi morali poskrbeti za ĉim manj senzornih draţljajev, ki otroka z
avtistiĉnimi motnjami spravljajo v stres.
Spremljevalec oziroma asistent za otroke z avtistiĉnimi motnjami bi moral postati
sistemska stalnica v procesu vzgoje in izobraţevanja. Z ustreznimi znanji bi bil v oporo
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strokovnim delavcem, prav tako pa bi otroku z avtistiĉnimi motnjami pojasnjeval socialne
situacije, ki jih ta ne bi razumel. Na drugi strani pa bi doloĉena vedenja otroka z avtistiĉnimi
motnjami pojasnil njegovim vrstnikom in tako ponudil uvid v razumevanje njegovih odzivov.
Avtorica Peĉjak (2015) izpostavlja, da bi bilo potrebno v šolah veĉ ĉasa nameniti
preventivnim vsebinam in oblikam dela v zvezi z medvrstniškim nasiljem. Prav tako pa bi
bilo potrebno klasiĉne preventivne oblike nadgraditi oziroma dopolniti z razumevanjem
posebnosti otrok z avtistiĉnimi motnjami.
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Recognation and reduction of peer violence among the pupils of the last
triad at primary school OŠ I MS
Tatjana Cesnik, prof. pedagogike in sociologije
Osnovna šola I Murska Sobota
Ulica Štefana Kovaĉa 32, 9000 Murska Sobota
tanja.cesnik@guest.arnes.si

Povzetek
V ĉlanku bom predstavila problematiko medvrstniškega nasilja, s katerim se na šoli
pogosto sreĉujemo in ga tudi rešujemo. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 184 uĉencev
zadnjega triletja OŠ I, sem ţelela ugotoviti kakšno je trenutno stanje na naši šoli, z vidika
prepoznavanja medvrstniškega nasilja, katere oblike nasilja in kje se pojavljajo, kako uĉenci
ravnajo in kako ocenjujejo pomembnost ukrepov za zmanjševanje nasilja na šoli. Dobljeni
rezultati nam bodo v pomoĉ pri naĉrtovanju nadaljnjih ukrepov. Nekaj teh, smo v preteklih
letih ţe uspešno uvedli, vendar pa si ţelimo stanje še izboljšati.
Kljuĉne besede: šola, medvrstniško nasilje, prepreĉevanje, uĉenci, uĉitelji
Abstract
In this article I will present the peer violence problem, which we often come up and also
solve it at schools. In the survey, which has involved 184 our pupils of the last triad, I wanted
to find out the current situation at our school. I was primarily focused to explore this issue
from the pupils' point of view. Therefore I tried to find out, what forms of peer violence do
they recognize and where they occur, how pupils behave and how they evaluate the
importance of measures to reduce peer violence at our school. The obtained results will help
us to plan the further actions. We have already successfully used some of these over the years
but we still want to improve the situation.
Keywords: school, peer violence, preventing, pupils, teachers
Lektorica: Andreja Ošlaj, prof. slovenšĉine in geografije

1

Medvrstniško nasilje v šoli - kako ga zaznati, zmanjševati in preprečevati

Šola predstavlja okolje, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj med uĉenci in to iz
razliĉnih razlogov. Tudi naša šola pri tem ni izjema. Zelo pomembno je, da se na šoli tega
problema zavedamo in da nenehno išĉemo ustrezne rešitve za izboljšanje stanja.
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako uĉenci zadnjega triletja OŠ I M. Sobota zaznavajo
medvrstniško nasilje, kako se nanj odzivajo in kako ocenjujejo ukrepe, ki jih uporabljamo,
kadar rešujemo razliĉne vrste nasilja. Rezultati nam bodo sluţili kot izhodišĉe za izboljšanje
našega dosedanjega ravnanje na podroĉju zmanjševanja medvrstniškega nasilja.
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Predstavljeni bodo tudi na uĉiteljski konferenci, na šolski skupnosti uĉencev in na
svetu staršev, kjer se bomo pogovorili, kaj je na šoli na tem podroĉju dobro urejeno, kaj pa še
moramo izboljšati.

2

Opredelitev (medvrstniškega) nasilja

Nasilje je v strokovni literaturi pogosto opredeljeno kot k cilju usmerjeno vedenje z
namenom poškodbe oz. povzroĉitve škode (psihiĉno in fiziĉno). Gre za rabo moĉi z namenom
prestrašiti ali poškodovati druge, pri ĉemer se dejanja veĉkrat ponavljajo in trajajo dlje ĉasa
(Smernice za analizo, prepreĉevanje in obravnavo nasilja v šolskem prostoru, 2004).
Prvi raziskovalec medvrstniškega nasilja Olweus (1995), pravi, da gre za medvrstniško
nasilje, » kadar je neki uĉenec v daljšem ĉasovnem obdobju veĉkrat izpostavljen agresivnemu
vedenju oz. negativnim dejanjem, ki jih je povzroĉil njegov sovrstnik ali skupina uĉencev«
(str.11).
Vse vrste nasilja se izraţajo skozi razliĉne oblike – telesno, verbalno, psihiĉno, spletno,
ekonomsko, spolno idr., ki pa se pogosto med seboj prepletajo (Lešnik Mugnaioni, 2005). To
velja tudi za medvrstniško nasilje, na katerega se bom osredotoĉila v svojem prispevku.

3

Zakonodaja in vzgojno delovanje šole

Za uĉinkovito ravnanje v primeru medvrstniškega nasilja je zelo pomembno, da imajo
šole svoje vzgojno delovanje urejeno v skladu z zakonodajo, to je z Zakonom o osnovni šoli
(2016), ter z notranjimi akti šole – Vzgojni naĉrt, Pravila šolskega reda, Hišni red idr.

4

Rezultati ankete izvedene med učenci zadnjega triletja na OŠ I

Namen anketiranja uĉencev je bil, da si pridobimo oceno glede trenutnega stanja na
podroĉju medvrstniškega nasilja na naši šoli. Rezultati nam bodo sluţili pri naĉrtovanju
našega dela z namenom izboljšati tista podroĉja, kjer se bodo pokazale pomanjkljivosti.
V anketi je sodelovalo 184 uĉencev, od tega 88 fantov in 96 deklet. Zanimalo nas je, kako
uĉenci prepoznavajo nasilje med vrstniki, kako ukrepajo v primeru nasilja, kako pomembne
so po njihovem mnenju aktivnosti, ki jih izvajamo na šoli za prepreĉevanje oz. zmanjševanje
medvrstniškega nasilja.
Pri prvem vprašanju so uĉenci podali svoje mnenje glede strinjanja z navedenimi
trditvami o medvrstniškem nasilju. Iz rezultatov smo lahko razbrali, da se uĉenci OŠ I najbolj
strinjajo s trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »…kadar je uĉenec v daljšem ĉasovnem
obdobju veĉkrat izpostavljen negativnim dejanjem (zafrkavanje, poniţevanje, tepeţ …)«.
Glede na rezultate predvidevamo, da uĉenci prepoznavajo medvrstniško nasilje.
Ugotoviti smo tudi ţeleli, ali so bili uĉenci ţe kdaj ţrtev medvrstniškega nasilja. 30 %
uĉencev 7. in 8. razreda še nikoli ni bilo ţrtev nasilja, med uĉenci 9. razreda je bilo takih 44
%. Iz rezultatov lahko tudi ugotovimo, da pa je deleţ uĉencev, ki so bili obĉasno - enkrat v
preteklih mesecih oz. enkrat v preteklem letu - v vlogi ţrtve, precejšnje.
Na vprašanje, katere vrste nasilja se najpogosteje pojavljajo na šoli, je bil najveĉji deleţ
uĉencev mnenja, da je to verbalno nasilje. Tej obliki nasilja, po mnenju deklet sledi psihiĉno
in spletno nasilje, po mnenju fantov pa fiziĉno in psihiĉno nasilje. Druge oblike nasilja se
pojavljajo le obĉasno.
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Zanimalo nas je tudi, kje na šoli se medvrstniško nasilje najpogosteje pojavlja. Odgovori
uĉencev so pokazali, da se nasilje obĉasno pojavlja na hodnikih, v uĉilnici, ko uĉitelj ni
prisoten in v telovadnicix. Prisotnost strokovnih delavcev zmanjšuje pogostost pojavljanja
medvrstniškega nasilja.
Glede na rezultate ankete lahko trdimo, da se uĉenci ustrezno odzivajo na zaznano
medvrstniško nasilje, saj bi se jih v vlogi opazovalca najveĉ odzvalo tako, da bi o njem
poroĉali vrstniku ali odrasli osebi oz. nagovarjale nasilneţa naj odneha.
Po ocenah uĉencev so najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja na
šoli: pogovori na temo medvrstniškega nasilja, sledi ukrep pohvale pozitivnega vedenja in
izrek vzgojnega opomina povzroĉitelju nasilnega vedenja. Srednje pomembni so ukrepi:
nadzor med odmori, razredna pravila, predavanja na to temo. Najmanj pomembna pa sta
ukrepa: raziskava šole in izvedba šolskega dne na temo medvrstniškega nasilja.

5

Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje medvrstniškega nasilja na šoli
Izpostavila bi nekatere ukrepe, ki jih na šoli ţe izvajamo.
Ukrepi na ravni šole:







prenovljeni dokumenti – VN, Pravila šolskega reda,
deţuranja med odmori, v ĉasu kosila, pred poukom, varstvo vozaĉev,
tim uĉiteljev za uresniĉevanje VN,
izobraţevalni sestanki za starše in strokovne delavce šole,
sodelovanje z zunanjimi institucijami ( CSD, PP, Varni internet …),
raziskave za ugotavljanje stanja.

Ukrepi na ravni oddelka:






oddelĉna pravila o obnašanju,
redne razredne ure,
skupni sestanki uĉenec, uĉitelj in starš,
preventivne delavnice, ki jih izvajajo svetovalne delavke,
modra soba - soba za razmislek o neprimernem vedenju.

Ukrepi na individualni ravni:






takojšnji, interventni ukrepi ob pojavu medvrstniškega nasilja,
pogovori z nasilneţi in ţrtvami,
pogovori s starši enih in drugih,
sprememba oddelka ali šole,
sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Ukrepi, s katerimi bi še lahko izboljšali stanje na podroĉju zmanjševanja nasilja na šoli:







vrstniška mediacija,
skrinjica zaupanja, kot moţnost za uĉence, ki se ne upajo izpostaviti,
pogovorne ure uĉiteljev za uĉence,
aktivno preţivljanje odmorov,
izpostavljanje pozitivnega vedenja pri uĉencih,
šola za starše.
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Šola ima vsekakor pomembno vlogo na podroĉju zmanjševanja in prepreĉevanja nasilja,
saj lahko strokovni delavci v okviru pouka in drugih dejavnosti izvajajo vsebine in aktivnosti,
s katerimi uĉijo uĉence razliĉnih ravnanj v konfliktnih situacijah. S poveĉano obĉutljivostjo za
zaznavanje medvrstniškega nasilja in uporabo uĉinkovitih strategij za zmanjševanje nasilja pa
lahko priĉakujemo pozitivne rezultate na tem podroĉju, s tem pa ustvarjanje varnega okolja za
uĉence v ĉasu njihovega bivanja v šoli.

6
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Izognimo se nasilju
Violence avoidance
Marija Ditner, univ. dipl. prof. razrednega pouka, OŠ Sv. Jurij ob Šĉavnici

Povzetek
Medvrstniško nasilje je teţava, ki se pojavlja v vseh šolah. Kmalu po vstopu v šolo se
lahko uĉenci sreĉajo z razliĉnimi oblikami medvrstniškega nasilja, zato jih je treba seznanjati
z razliĉnimi oblikami nasilja in s prepreĉevanjem le-teh.
Kot uĉiteljica v 4. razredu izvajam pri razrednih urah in pri predmetu druţba razliĉne
dejavnosti, s katerimi uĉence ozavešĉam, kaj nasilje sploh je, kako prepoznajo razliĉne vrste
nasilja in kako se nasilju lahko izognejo oz. ga poskušajo prepreĉiti. Prav tako se
pogovarjamo o prijateljstvu in medosebnih odnosih, uĉenci spoznajo, kaj je spor in kako ga
poskusiti rešiti.
Kljuĉne besede: medsebojni odnosi, prepoznavanje nasilja, prepreĉevanje nasilja
Abstract
Peer violence is a problem, occurring in every school. Shortly after entering school,
pupils may encounter various forms of peer violence and thus should be made aware of
different forms of violence and how to prevent them.
As a 4th grade teacher, I implement many different activities during classes and form
class in order to make students aware of what violence is, how to recognise the different types
of violence, and how it can be avoided or prevented. We also discuss topics about friendship
and interpersonal relationships, pupils learn about dispute and how to try to resolve it.
Key words: interpersonal relationships, recognition of violence, prevention of violence
Ime in priimek lektorja: Petra Kvas, prof. slovenšĉine in anglešĉine

1

Uvod

Z nasilnimi ravnanji vrstnikov se danes v šolskih okoljih sreĉuje mnogo otrok. Pri tem ne
gre le za obiĉajne »dogodke« ali kot še vedno velikokrat pojmujemo in pojasnjujemo odrasli
za »stvar otrok, ki jo bodo uredili sami med seboj«. V resnici nasilje med vrstniki predstavlja
resen problem. Za otroke, ki so ţrtve nasilnih vrstnikov, predstavlja hude stiske in negativne
posledice, za nasilneţe pa utrjevanje neustreznega modela uveljavljanja in reševanja
problemov. Zato si moramo vsi, ki nam je mar za varnost in blagostanje otrok, prizadevati za
prepreĉevanje nasilja, pravoĉasno prepoznavanje in obravnavanje nasilja ter zašĉito ţrtev in
ustrezno obravnavo nasilneţev.
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2

Jedro

O nasilju med otroki govorimo takrat, ko je otrok ali mladostnik dalj ĉasa izpostavljen
nasilnemu vedenju s strani sovrstnikov ali druţine. Pri tem ni mišljeno samo fiziĉno nasilje, ki
je najbolj vidno, temveĉ tudi druge oblike nasilja, ki so morda manj vidne, vendar enako
boleĉe. Govorimo predvsem o verbalnem nasilju, kot je npr. posmehovanje, psihiĉnem
nasilju, kot so groţnje, in socialnem nasilju, kot je izkljuĉevanje. Posledice takšnega
obnašanja pri otrocih so strah, slabše uĉenje, izogibanje šoli, negotovost in nizko
samospoštovanje, ki vsi škodijo otrokovemu osebnostnemu razvoju.
V razredu se kot uĉiteljica velikokrat sreĉujem z razliĉnimi vrstami nasilja in takojšen
odziv je v takšnih primerih nujen. Velikokrat se zgodi, da uĉenci ne povedo, da imajo teţave,
in je ţrtev nasilja teţko prepoznati. Zato je pomembno, da otroke dobro opazujemo, jih znamo
poslušati in jim verjeti, vendar je prav tako treba znati loĉiti dejstva od otrokove domišljije,
kar pa je tudi za uĉitelja lahko precej teţka naloga.
Ţe v zaĉetku šolskega leta z uĉenci obravnavamo šolska pravila in hišni red. Uĉenci so z
njimi seznanjeni in se jih morajo drţati skozi vse šolsko leto. Pri prvih razrednih urah veliko
delamo na spoznavanju samega sebe in pridobivanju pozitivne samopodobe. Prav tako s
svetovalno delavko izvedeva delavnice na temo medsebojnih odnosov.
Pri urah predmeta druţba smo obravnavali vsebine, kot so prijateljstvo, spori in nasilje.
Uĉenci so razvršĉali kartonĉke, kjer so bile zapisane besede, ki so pojmovale prijateljsko in
neprijateljsko ravnanje. Spoznali so, kaj je to spor in kako se takrat poĉutijo. Izdelali so
plakate, kamor so napisali in narisali razliĉna ĉustva, ki jih pri sporih doţivljajo. Z igro vlog
so zaigrali tudi razliĉne primere sporov. Uĉenci so poskusili spor rešiti oziroma predlagali
razliĉne naĉine, kako bi ga lahko rešili.
Pri razrednih urah smo se pogovarjali o nasilju. Ker uĉenci o nasilju še niso veliko vedeli,
smo najprej spoznali, kaj nasilje je. Uĉenci so v skupinah na list napisali vse asociacije ob
besedi nasilje. Ugotovila sem, da poznajo razliĉne vrste nasilja, da se lahko nasilje izvaja tako
doma kot v šoli, da poznajo termina ţrtev in nasilneţ. Nato so reševali uĉne liste z
razpredelnicami »Kaj ţe veš o nasilju?«, »Kaj ţeliš vedeti o nasilju?« in »Kaj si se o nasilju
nauĉil?«.
Ko smo z uĉenci spoznali osnovne pojme nasilja in si naredili jasno sliko, kaj vse nasilje
je, smo se lotili prepoznavanja nasilja ob razliĉnih primerih. Uĉencem sem prebrala veĉ
razliĉnih primerov nasilja, kot je npr.: Ti in tudi vsi v tvoji druţini ste nekoliko močnejše
postave. V razredu te nekateri ves čas kličejo »bajsi«, drugi pa se ob tem zabavajo in smejejo.
Nato sem uĉencem zastavila razliĉna vprašanja, kot so:





Ali je to nasilje? Zakaj?
Kdo ga izvaja?
Kako bi to nasilje lahko ustavili?
Kaj lahko storiš sam?

Nad odgovori uĉencev sem bila preseneĉena, saj so navedli veliko razliĉnih rešitev za
predstavljeni primer. Tako smo z razliĉnimi primeri prišli do nasvetov, ki nam pomagajo, da
se lahko nasilju uspešno izognemo oziroma kako ravnamo v primeru, ko smo izpostavljeni
nasilju.
Skupaj smo izdelali plakat, kamor smo zapisali nasvete, ki so jih uĉenci navedli v svojih
odgovorih. Te nasvete imamo izobešene v razredu.
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Pri obravnavi nasilja se je za uporabno pokazala dramatizacija nasilnega dogodka in
razprava z igro vlog, kjer so uĉenci zaigrali, kako bi reagirali v razliĉnih situacijah s pozicije
ţrtve in izvajalca nasilja. Po zaigranem prizoru sem uĉencem zastavila odprta vprašanja, s
katerimi so bili postavljeni pred dilemo, kako reagirati v dani situaciji. Po metodi za in proti je
moral vsak uĉenec najti vsaj en razlog, zakaj bi se vpletel v dano situacijo oz. zakaj ne. Tak
naĉin dela je otrokom blizu, nazoren in hkrati dovolj »varen«, da se preveĉ ne izpostavijo. S
pogovorom sem jim predstavila še štiri osnovne samozašĉitne vešĉine: reci ne, pojdi stran,
obrni se po podporo k vrstnikom, povej zaupni odrasli osebi. Eno bistvenih sporoĉil, ki jih
posredujem uĉencem, je, da so teţave, ki izhajajo iz vrstniškega nasilja, rešljive in da je treba
o nasilju povedati nekomu na šoli, ki mu uĉenec zaupa. Uĉenci namreĉ pogosto ne poišĉejo
pomoĉi, saj so napaĉno prepriĉani, da toţijo, ali so premoĉno ustrahovani. Dejstvo je, da otrok
pred nasiljem ne moremo povsem zašĉititi, lahko pa jih okrepimo z informacijami, znanjem,
vešĉinami in izkušnjami, da se bodo v takšnih situacijah znali ustrezno odzvati.
Kot ena izmed dobrih strategij za odkrivanje medvrstniškega nasilja se je izkazal tudi
nabiralnik, ki ga imamo postavljenega v razredu. Uĉenec, ki ima kakršne koli teţave s sošolci
ali vrstniki, lahko na list zapiše problem, ki mu je podvrţen. Nabiralnik redno pregledujem,
nastale teţave pa sproti rešujemo in se o njih pogovorimo.

3

Zaključek

Za mlajše uĉence je predvsem pomembno to, da jih seznanjamo z razliĉnimi vrstami
nasilja, saj se še ne zavedajo, kaj vse sodi k nasilju in kako si lahko pri tem pomagajo. Zato je
moje delo razrednika zelo pomembno, saj lahko vplivam na razvoj osebnosti otroka. Prav tako
je potrebno uĉinkovito sodelovanje s svetovalno delavko, zato se velikokrat z njo poveţem pri
razrednih urah.
Uĉenci zelo radi sodelujejo v razliĉnih delavnicah, se igrajo razliĉne socialne igre,
zaigrajo v igrah vlog in sodelujejo v raznih skupinskih aktivnostih. Tako krepijo medsebojne
odnose, poslušajo razliĉna mnenja, sodelujejo in si pomagajo. Na ta naĉin razvijajo tudi
odgovornost eden do drugega in se spoštujejo. Poslediĉno je tudi med njimi manj konfliktnih
situacij in nasilja. Pogovor z njimi, razliĉne delavnice in razredne ure na to temo vplivajo na
posameznika in na razred kot celoto, zato bom te metode tudi v prihodnje vkljuĉevala v uĉni
proces in jih izvajala še naprej.
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Pomen izvajanja socialnih iger za preprečevanje nasilja v osnovni šoli
The importance of social games for prevention of violence in primary
school
Viktorija Kukovec-Potrĉ, uĉiteljica RP, prof. RP, Osnovna šola Benedikt

Povzetek
Dandanes se pogosto sreĉujemo z razliĉnimi oblikami nasilja v osnovnih šolah. Nasilje se
kaţe med uĉenci tako na verbalni kot fiziĉni ravni. Porajajo se vprašanja, kako prepreĉiti
nasilje ali ga vsaj zmanjšati. Ko se uĉenci znajdejo v teh situacijah, se sooĉajo s strahom,
obĉutkom nemoĉi, njihove stiske pa se odraţajo s spremenjenim vedenjem. Velikokrat
postanejo povzroĉitelji nasilja tudi sami. S tem ĉlankom ţelim poudariti pomen medsebojnih
odnosov in šolske klime kot dejavnik prepreĉevanja nasilja. Pri razrednih urah izvedenih na
temo medvrstniškega nasilja sem ţelela s pomoĉjo socialnih iger ugotoviti, ali izvajanje le-teh
pripomore k zmanjšanju nasilja med uĉenci.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, socialne igre, osnovna šola, komunikacija
Abstract
Nowadays we often face different forms of violence in primary schools. Violence is
manifested among pupils both verbally and physically. Questions arise about how to prevent
or at least reduce it. When pupils find themselves in situations of violence, they feel fear, a
sense of powerlessness and their distress is reflected by changed behaviour. In many cases
they become perpetrators of violence. In this article I emphasize the importance of
relationships and the school climate as a factor in violence prevention, which I observed
during class lessons through social games, and if the execution of those reduces violence
among pupils.
Lektor: Vesna Breznik, prof. slovenšĉine in pedagogike

1

Nasilje, njegove posledice in pomen socialnih iger pri preprečevanju nasilja

Nasilje je v sodobni druţbi še zmeraj prisotno in še zmeraj so najpogostejše ţrtve otroci.
Nasilju so izpostavljeni doma, v prostem ĉasu, na druţbenih omreţjih ali na dvorišĉu.
Trpinĉenje lahko opredelimo kot nedolţno izzivanje, poniţevanje, lahko pa pride do hujših
obraĉunavanj (Elliot 2002). Mnogi, ki doţivljajo vrstniško nasilje, izkušnjo zamolĉijo, ob tem
pa pogosto izgubijo zaupanje v odrasle. Tudi šola jim v tem primeru ne nudi dovolj varnega
okolja. Na nasilje se razliĉno odzovemo, a pusti posledice prav na vsakem posamezniku. Prav
socialne igre so eden od naĉinov prepreĉevanja nasilja, saj se otroci preko njih uĉijo boljše
medsebojne komunikacije, veĉje empatije in poslediĉno vplivajo na kvaliteto odnosov med
uĉenci.
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2

Preprečevanje nasilja skozi socialne igre

2.1 Ničelna toleranca do nasilja, pa je res tako?
V druţbi naj bi veljala niĉelna toleranca do nasilja, kjer prav nobena oblika nasilja ni in
ne bi smela biti sprejemljiva. Pogosto se zgodi, da ţrtev nasilja pravoĉasno ne opazimo.
Odrasli in še posebej uĉitelji, ki se dnevno sreĉujejo z mladimi, vĉasih ne znajo presoditi, kdaj
je zbadanje, poniţevanje, ravsanje ali kakšno drugo »merjenje moĉi« še tisto, kar sicer sodi v
odrašĉanje (Peĉjak 2014). Teţko je prepoznati oblike nasilja, ki presegajo to mejo in kdaj je
potrebno ukrepati (Pušnik 1996). Nekateri so namreĉ mnenja, da so ustrahovanje, izsiljevanje,
groţnje, fiziĉno nasilje vedno bili in bodo sestavni del odrašĉanja ter da se mladi na ta naĉin
utrjujejo in krepijo za ţivljenje. Vendar pa nikakršna oblika nasilja med odrašĉajoĉimi nima
niĉesar skupnega z obiĉajnim merjenjem moĉi.

2.2 Kdo so mladi nasilneţi?
Takšni otroci so pogosto zelo negotovi vase, nezadovoljni sami s seboj, veĉkrat poniţani
in nimajo obĉutka lastne vrednosti. Velikokrat prihajajo iz druţin, v katerih je prisotno nasilje,
zato se niti ne zavedajo svojih sposobnosti in ne znajo slediti zahtevam šole. Zato v šoli niso
uspešni. K nasilju se zatekajo, ker bi radi pridobili pozornost, poskušajo pregnati obĉutja
nemoĉi in svoje teţave velikokrat stresejo na druge. Nekateri otroci se teţko prilagajajo
skupini in ţelijo, da se vedno upošteva le njih. Nasilni skupini se pridruţijo tudi takšni, ki so
sami trpinĉeni. Nimajo prijateljev, so osamljeni in uţivajo v obĉutku, da so pomembni.
Pogosto ne vedo, kako se poĉuti ţrtev (Dekleva 1996).

2.3 Kdo so ţrtve?
To so otroci, ki so šibkejši, ki se ne znajo dovolj dobro postaviti zase ali pa so drugaĉni
(majhnost, debelost, suhost, invalidnost, osebnostne znaĉilnosti in inteligenca, nadarjenost in
izrazita inteligentnost), drugih narodnosti in kultur, priseljencev (Dekleva 1997).

2.4 Socialne igre
»So ena od metod izkustvenega uĉenja, le to pa temelji na lastnih ĉlovekovih izkušnjah,
ki si jih pridobil z udeleţbo, z akcijo v resniĉnih, konkretnih situacijah. Z igrami omogoĉimo
boljše sprejemanje drugih, spoštovanje in strpnost do mnenj, obĉutkov in vedenja drugih
ĉlanov skupine. Pomembne so pri oblikovanju lastne identitete in za laţje sprejemanje sebe,
saj oseba postane bolj samozavestna, ko se bolj spozna in se nauĉi kaj novega o sebi« (Lavriĉ
1995, str. 169-176).
»Usmerjene so v socialno uĉenje in so pomembno dopolnilo vzgojno-izobraţevalnemu
procesu, ki mora biti usmerjen v razvoj celovite osebnosti (intelektualna, emocionalna,
socialna rast). So tehnike, ki pomagajo, da se med seboj bolje spoznamo ter se uĉimo
poslušati drug drugega, razumevati in se vţivljati v drugega, sprejemati in reševati konfliktne
situacije ter graditi odnose sodelovanja in ne tekmovanja. Za uĉitelja so uĉinkovit pripomoĉek
za vzpostavitev enakopravnih in neposrednih stikov z otroki. Tako lahko spoznajo vsakega
posameznika. Otrokom pa omogoĉajo medsebojni stik in povezovanje. Osamljeni dobijo
priloţnost, da se pogovarjajo in spoznajo s sošolci, tisti, ki so preveĉ vsiljivi, se podredijo
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pravilom skupine. Na ta naĉin se razvije solidarnost, medsebojna pomoĉ in upoštevanje
razliĉnosti« (Virk-Rode, Belak-Oţbolt 1998, str. 20 – 21).
Prav s tem namenom smo pri razrednih urah in pri predmetu DRU pri obravnavi uĉnih
tem Jaz v skupnosti – Ljudje smo razliĉni, Sprejemamo drug drugega, Pripadamo razliĉnim
skupnostim, Išĉemo rešitve, Sodelujemo in si pomagamo v 5. razredu izvajali razliĉne
socialne igre. Kljuĉni raziskovalni vprašanji, ki sem si ju zastavila sta bili:
Ali bo izvedba socialnih iger vplivala na zmanjšanje nasilnih vedenj v razredu?
Ali bo izvedba socialnih iger vplivala na boljši odnos med uĉenci (poslušanje sošolcev,
manj zmerjanj, poniţevanj, grobega govorjenja)?
Uĉenci so bili najbolj kreativni pri socialnih igrah Reševanje konfliktne situacije preko
igre vlog. Ĉlani skupine so skušali odigrati posamezne konfliktne situacije (npr. Uĉenec v
razredu se pritoţi zaradi ocene, Uĉitelj se pritoţi zaradi vedenja uĉencev, Uĉenec se pritoţi
razredniku zaradi nesramnega odnosa sošolca do njega, Šofer v avtobusu ugotovi, da je
meseĉna karta uĉenca ţe potekla …). Uĉenci so bili pri igrah vlog zelo domiselni.
Glavna igralca sta v dogajanje pritegnila tudi ostale ĉlane skupine. Vodja skupine se je pri
igranju vlog odloĉil za razliĉne postopke (npr. paru je ponudil ţe pripravljen scenarij
konflikta, ali jima prepustil izbiro vsebine; par je lahko odigral vsebinsko isti konflikt, le da je
šlo pri prvem preteţno za avtokratski stil obnašanja, ki je vodil v zaostrovanje konflikta, pri
drugem pa za demokratiĉni stil obnašanja, ki je vodil k razreševanju konflikta; med igro je
lahko vodja vloge zamenjal ali jih sam doloĉil, se pri tem posvetoval s ĉlani …).
Po vsaki socialni igri je sledil pogovor, saj so si uĉenci tako zapomnili pozitivne in
negativne izkušnje, ki jih bodo marsikdaj lahko koristno uporabili v vsakdanjem ţivljenju.

3

Sklep

Rezultati veĉkratne izvedbe socialnih iger so pokazali, da se je v izbranem razredu
doţivljanje razliĉnih oblik nasilja zmanjšalo. Tudi drugi zaposleni, ki se sreĉujejo s tem
razredom, so poroĉali, da opaţajo podobno. Med uĉenci vladajo boljši odnosi, veĉ se
pogovarjajo o nastalih teţavah in jih sproti rešujejo, med njimi je prisotnih manj konfliktov.
Socialne igre so bile izvedene pred obravnavo zgoraj omenjenih uĉnih snovi, kar je
pripomoglo k temu, da so bili uĉenci bolj osredotoĉeni in pozorni. Med uĉenci so zavladale
vrednote kot so prijaznost, spoštovanje, skrb za drugega, sodelovanje.

4

S socialnimi igrami do druţbe brez nasilja

Obiĉajno nas izkušnja z nasiljem nauĉi, da se moĉnejšemu podredimo, da je slabo
pokazati ĉustva strahu ali boleĉine in da so pred nasiljem varni le tisti, ki so sami nasilni.
Vendar pa ta spoznanja v odraslem ţivljenju povzroĉajo veĉ škode kot koristi. Ţrtve
trpinĉenja potrebujejo podporo. Mnoge ţrtve zaradi obĉutka sramu, krivde in strahu ne
pripovedujejo o svojih izkušnjah, saj so prepriĉani, da ne bodo slišani. Kljuĉnega pomena je,
da uĉitelji uĉencem predstavijo reševanje konfliktov na miren naĉin in sprejemanje drug
drugega, pri ĉemer so prav socialne igre tiste, preko katerih krepimo boljše medsebojne
odnose in zmanjšamo prisotnost nasilja v šolskem okolju.
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Preprečevanje neprimernega vedenja (s pojavno obliko nasilja) v
sodelovanju učiteljev in staršev
Preventing inappropriate behavior (with violent occurrences) through
teacher – parent cooperation
Barbara Ţuţek Lackoviĉ, mag. prof. ped. in mag. prof. soc., svetovalna delavka, Biotehniška
šola Rakiĉan

Povzetek v slovenskem jeziku
Prispevek govori o nasilju kot eni izmed oblik neprimernega vedenja, s katero se
sreĉujemo v šoli. Neprimerno vedenje se lahko pojavlja iz najrazliĉnejših vzrokov, a
pomembno vlogo pri tem zagotovo odigrata druţina in šola. V prispevku zato teĉe razprava o
pomembnosti sodelovanja uĉiteljev in staršev na podroĉju vzgojno-disciplinske problematike,
in moţnih strategijah reševanja te z vidika osnovnošolskih uĉiteljev in staršev, na koncu pa je
opisan še praktiĉni naĉin sodelovanja pri obravnavi nasilnih vedenj in drugih hujših oblik
neprimernega vedenja v srednji šoli.
Kljuĉne besede: Nasilje, neprimerno vedenje, disciplinske strategije, sodelovanje
Povzetek v tujem jeziku
The article studies violence as one of the forms of inappropriate behavior encountered in
school. Inappropriate behavior can occur for a variety of reasons, but family and school
certainly play an important role. The paper thus examines the importance of teacher-parent
cooperation in the area of educational and disciplinary issues, along with possible problemsolving strategies from primary school teacher‟s and parent‟s perspectives. The conclusion
provides practical parent-teacher cooperation techniques when coping with violence or other
serious forms of inappropriate behavior in high school.
Ime in priimek lektorja: Danijel Škafar, dipl. slov. (UN)

1

Uvod: Nasilje v šoli

Nasilje je ena izmed oblik neprimernega vedenja, s katero se sreĉujemo v šoli. Šolski
prostor na splošno je tako pri nas kot v tujini tisti, kjer se odvije najveĉ medvrstniškega nasilja
(Buljan-Flander, Ćosić 2004; Rigby, Smith, Pepler 2004). Ravno to pa po naših izkušnjah
izstopa tudi v srednji šoli v razliĉnih oblikah: fiziĉno, verbalno, ĉustveno, spolno in spletno
nasilje, ter socialna izolacija (Razpotnik, Dekleva 2015). Gre za vedenje, ki vpliva na celotno
skupino uĉencev, na vzdušje v razredu in s tem na sam proces uĉenja (Pušnik 2012).V tem
prispevku se osredotoĉamo na reševanje vzgojno-disciplinske problematike z vidika uĉiteljev
in staršev v osnovni šoli, opisujemo pa tudi praktiĉni naĉin reševanja konfliktnih situacij z
nasiljem v srednji šoli.
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2

Jedro: Preprečevanje neprimernega vedenja

2.1 Nasilje kot oblika neprimernega vedenja
Nasilje je ena izmed oblik izstopajoĉega, moteĉega oziroma neprimernega vedenja, ki se
navadno ne pojavlja v svoji edinstveni obliki. Uĉenci, ki se posluţujejo nasilnega vedenja, se
navadno v šoli vedejo moteĉe tudi na druge naĉine. Kot pravi Vec (2011), tako vedenje ni
moteĉe za posameznika, ki ga izraţa, temveĉ za socialno okolje, ki se s takšnim vedenjem
sooĉa. Za moteĉega uĉenca postane moteĉ šele odziv okolice na njegovo vedenje –
odklanjanje, agresija, sovraţna nastrojenost s strani drugih. Krog nasilnega vedenja je tako
hitro sklenjen.

2.2 Sodelovanje učiteljev in staršev pri obravnavi neprimernega vedenja
Kyriacou je ţe leta 1997 pisal o tem, da imajo lahko uĉitelji, uĉenci in njihovi starši zelo
razliĉna merila o neprimernem vedenju, zato ga lahko tudi razliĉno pojmujejo. V raziskavo, ki
smo jo izvedli leta 2015 (Ţuţek), smo vkljuĉili enajst pomurskih osnovnih šol (anketirali smo
uĉitelje, N9 = 107, in starše N = 291). Respondenti so se strinjali, da njihovo medsebojno
sodelovanje pomeni laţje in uĉinkovitejše reševanje vzgojno-disciplinske problematike ( ̅ 10 =
4,5811). A hkrati se je pokazalo, da starši in uĉitelji neprimerno vedenje verjetno razliĉno
opredeljujejo (Ţuţek Lackoviĉ, Pšunder 2019), saj so s trditvami ''Pri obravnavi vzgojnodisciplinske problematike učitelji sodelujejo s starši.''; ''Starši in učitelji sodelujejo
preventivno ter na tak način poskušajo preprečiti, da bi do disciplinskih problemov sploh
prišlo''; ''Starši in učitelji sodelujejo takrat, ko se disciplinski problemi pojavijo''; uĉitelji
soglašali v statiĉno znaĉilno višji meri (P12 = 0,000) kot starši. Predpostavljali smo, da si
starši ţelijo veĉ sodelovanja in pogostejše izmenjevanje informacij z uĉitelji, kot je
uresniĉeno. Ravno zaradi njihovega vse pogostejšega poseganja v avtonomijo in strokovnost
uĉitelja pa so ti pri slednjem verjetno bolj zadrţani.
Jensen in Jensen (2011) opozarjata, da se v vseh odnosih sreĉujemo s konflikti, zato se
slednjim ne izognemo niti pri sodelovanju uĉiteljev in staršev. Aţamanova (2012) navaja, da
nesoglasja izvirajo iz neuĉinkovite komunikacije, ki vodi v razliĉna priĉakovanja,
nerazumevanje in nespoštovanje s strani enih ali drugih. K temu pa pripomorejo še stereotipi
(Kalin in dr. 2009).

2.3 Učinkovitost različnih disciplinskih strategij z vidika staršev in učiteljev
V prej omenjeni raziskavi smo pokušali ugotoviti tudi uĉinkovitost razliĉnih disciplinskih
strategij za prepreĉevanje neprimernega vedenja v razredu. Respondenti so na petstopenjski
lestvici (pri ĉemer je 1 pomenilo sploh ni učinkovito, 5 pa je zelo učinkovito) ocenjevali
uĉinkovitost 25-ih strategij. Ranţirno vrsto izidov najuĉinkovitejših 10 strategij prikazuje
naslednja tabela.

9

N = število enot v vzorcu.
̅ = aritmetiĉna sredina.
11
Uporabljena je bila petstopenjska lestvica, pri ĉemer je 1 pomenilo Se nikakor ne strinjam, 5 pa Se popolnoma
strinjam. Pri omenjeni trditvi ni bilo zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik v odgovorih staršev in uĉiteljev.
12
P = raven statistiĉne znaĉilnosti.
10
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Tabela 1: Ranţirna vrsta učinkovitosti strategij (N = 398).
Trditev
Trdno postavljena pravila, meje in jasna priĉakovanja.
Zgodnje odkrivanje teţav in zgodnje posredovanje.
Skrb za dobre medsebojne odnose.
Redno sodelovanje staršev in šole.
Toĉno doloĉene in dosledno uporabljene sankcije.
Dobro naĉrtovanje uĉne ure.
Pogovor, razgovor z uĉenci, ki se vedejo neprimerno.
Ustvarjanje pozitivne klime s sprošĉenim vzdušjem v razredu.
Pohvale in nagrade uĉencem, ki se vedejo primerno.
Iskanje razlogov za neprimerno vedenje uĉencev.

Aritmetiĉna
sredina
4,4171
4,3492
4,3166
4,2663
4,2613
4,2613
4,2186
4,1809
4,1206
3,9724

2.4 Sodelovanje učiteljev in staršev v praksi
Dobljeni podatki so kazali tudi na to, da se vkljuĉevanje staršev v izobraţevanje otrok in
s tem sodelovanje staršev in uĉiteljev skozi vzgojno-izobraţevana obdobja zmanjšuje.
Predvidevali smo, da je ta stopnja v srednjih šolah še niţja. Iz naslova povedanega se v naši
srednji šoli trudimo to sodelovanje ohraniti. Ob pojavljanju nasilja in hujših oblik
neprimernega vedenja zato vzpostavimo celotno mreţo sodelujoĉih.
Skupaj poskušamo ugotoviti natanĉen potek dogajanja, poiskati vzroke zanj, raziskati
posledice ter poiskati najbolj uĉinkovito rešitev in ukrepe za prepreĉevanje ponovitev
tovrstnih dogodkov. Vkljuĉimo svetovalno sluţbo, ravnateljico, razrednike, akterje dogodka,
ţrtve ter njihove starše. Ker so nasilna vedenja vpeta v zaĉaran krog, se zavedamo, da sami, tj.
brez podpore staršev, slednjega ne bomo prekinili.
Na šoli upoštevamo rezultate uĉinkovitosti strategij po mnenju uĉiteljev in staršev, zato v
prvi vrsti poskrbimo za trdno postavljena pravila, meje in jasna priĉakovanja, poleg tega pa se
trudimo teţave zgodaj odkriti in zgodaj tudi ustrezno ukrepati. Veliko pozornosti namenjamo
dobrim medsebojnim odnosom, stremimo k ĉim veĉji povezanosti in ĉim boljši klimi.
Pogovarjanje in obĉutek zaupanja sta pri tem kljuĉnega pomena – nujna sta za pravoĉasen in
ustrezen odziv.
Pomembno je, da ob pojavu nasilja zašĉitimo ţrtve nasilnih dejanj, hkrati pa ne smemo
pozabiti na akterje teh dejanj, ki lahko ob tolikšnem celostnem ukrepanju hitro prevzamejo
vlogo ţrtve. Za udeleţene lahko postane pritisk okolice prevelik, kar vodi v dodatne stiske in
teţave. Kot šolska svetovalna delavka ţrtev in akterja zato spremljam še nekaj ĉasa, do toĉke,
ko je zaĉaran krog nasilja ter izmenjevanja vloge akter-ţrtev dokonĉno prekinjen, pritiska
okolice pa ni veĉ. Do takšnega izida ostajam v pogostem kontaktu z razrednikom in starši.
Neprimerno vedenje uĉencev v razredu je teţka in neizogibna naloga, ki terja od uĉiteljev
in drugih strokovnih delavcev veliko ĉasa in spretnosti za obravnavo (Yuan, Che 2012).

3

Zaključek: Vzgoja za osebnostno zrelost posameznika

Dobro vzpostavljena mreţa sodelovanja, usklajevanja priĉakovanj uĉiteljev in staršev, ter
njihovih mnenj o ustreznosti ukrepov je prav gotovo ena od moţnosti za prepreĉevanje
neprimernega vedenja, s tem pa tudi nasilja. Uĉitelji in starši lahko kot dobri partnerji
prepreĉijo marsikatero obliko neprimernega vedenja (Darch, Miao, Shippen 2004; Cordry,
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Willson 2004). A ne pozabimo, da gre pri nasilju pogosto za ponavljajoĉe se vzorce vedenja,
ki izhajajo tudi iz druţinskega okolja in jih s posnemanjem zgledov ţe kot otroci
ponotranjimo v procesu socializacije (Haralambos, Holborn 2005).
Zato se zdi najpomembnejše razvijanje celotne osebnostne zrelosti posameznika, ki se
zaĉne ţe v zgodnjem otroštvu. Sestavljena je iz ĉustvene (izraţanje in nadzorovanje ĉustev),
spoznavne (presojanje v realnosti, naĉrtovanje prihodnosti), socialne (spoštovanje drugih) in
moralne (spoštovanje moralnih naĉel in norm) zrelosti (Reĉnik in dr. 2004). Nerazvitost teh
komponent pa lahko napoveduje neprimerno vedenje (Musek 1997) vkljuĉno z nasiljem, ki je
popolno nasprotje ustreznega in konstruktivnega naĉina ravnanja v teţavnih in konfliktnih
situacijah.
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Z medvrstniškim sodelovanjem v obliki delavnic k spodbujanju nenasilja v
šolah
Through peer-to-peer collaboration in the form of workshops to promote
nonviolence in schools
Renata Klemenĉiĉ, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, šolska svetovalna delavka
in izvajalka dodatne strokovne pomoĉi, Osnovna šola Benedikt

Povzetek
Z medvrstniškim sodelovanjem lahko otroke spodbujamo k strpnejšim odnosom in s tem
spodbujamo nenasilje. V prispevku je poudarjen pomen preventivnih dejavnosti, h katerim
spadajo tudi razliĉne oblike medvrstniškega sodelovanja. Ena od njih so razliĉne delavnice, ki
lahko potekajo v starostno homogenih ali heterogenih skupinah. Iz prakse so v prispevku
predstavljene delavnice, ki jih na razliĉno tematiko pripravijo in izvajajo starejši uĉenci za
mlajše uĉence. Ob tem udeleţenci pridobivajo moţnost medsebojnega spoznavanja, druţenja
in razvijanja dobrih medsebojnih odnosov. Pridobivajo socialne in komunikacijske vešĉine, se
uĉijo spoštovanja in sprejemanja razliĉnosti ter krepijo osebnostne kompetence, ki
pripomorejo k manjši pojavnosti medvrstniškega nasilja.
Kljuĉne besede: preventivne dejavnosti, medvrstniško sodelovanje, delavnice za mlajše
uĉence, sprejemanje razliĉnosti, medsebojni odnosi
Abstract
Peer-to-peer collaboration can encourage children to have more tolerant relationships and
non-violence. The paper emphasizes the importance of preventive activities, which include
various forms of peer cooperation. One of them are workshops that can take place in agehomogeneous or age-heterogeneous groups. The paper presents workshops prepared and
conducted by older students for younger students on a variety of topics. Participants gain the
opportunity to get to know each other, socialize, develop good relationships with each other,
acquire social and communication skills, learn to respect and embrace diversity, and enhance
personality competencies that help reduce the incidence of peer violence.
Lektor: Viktorija Kukovec – Potrĉ, prof.

1

Soočanje z medvrstniškim nasiljem v šolah

Med pogostimi oblikami nasilja v druţbi je medvrstniško nasilje, ki se pojavlja med
uĉenci v šolah.
Šole se z medvrstniškim nasiljem spoprijemajo na razliĉne naĉine in na razliĉnih ravneh;
nekatere bolj ukrepajo, ko se nasilje zgodi, druge pa glede tega delujejo bolj preventivno
(Klemenĉiĉ, Jerina, Karajić, Kuhar, Molan 2016).
Pojav medvrstniškega nasilja lahko prepreĉimo ali vsaj zmanjšamo z razliĉnimi
preventivnimi dejavnostmi. Ena od njih je spodbujanje medvrstniškega sodelovanja na
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razliĉnih starostnih in drugih ravneh. Kot primer dobre prakse na tem podroĉju so se izkazale
razliĉne delavnice, ki jih uĉenci pripravljajo za mlajše uĉence in jih izvajajo v okviru
razrednih ur, dni dejavnosti ali ob kakšnih drugih priloţnostih.

2

Medvrstniško sodelovanje v obliki delavnic kot preventivna dejavnost pri
preprečevanju medvrstniškega nasilja

Preventivne dejavnosti spodbujajo k razvoju vešĉin za nenasilno komunikacijo, k
socialnemu vkljuĉevanju vseh uĉencev, k medsebojnim odnosom simpatije in strpnosti, h
krepitvi pozitivne samopodobe, k bolj razvitim socialnim vešĉinam, k razvijanju ugodnejše
klime idr. (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc (2009).
Preventivne dejavnosti za prepreĉevanje nasilja med uĉenci lahko med drugim
naĉrtujemo na nivoju cele šole z razvijanjem šolske kulture o nenasilju ter na nivoju razreda s
spreminjanjem razredne klime (Klemenĉiĉ, Jerina, Karajić, Kuhar, Molan 2016). Omenjeni
avtorji poudarjajo, da je pomembno nameniti pozornost razvijanju medsebojnega sodelovanja,
razvijanju asertivnosti in pripadnosti šolski skupnosti, medvrstniški uĉni pomoĉi in med
drugim tudi medgeneracijskemu sodelovanju. Poudarjajo, da je pomembno, da na šoli
omogoĉamo ĉim veĉ sodelovalnih dejavnosti, ki naj razvijajo empatijo, solidarnost in
asertivno vedenje. Pri tem naj omogoĉimo sodelovanje uĉencem in uĉenkam iz razliĉnih
razredov.
Sodelovanje in druţenje med starostno homogenimi in heterogenimi skupinami uĉencev
se je v praksi pokazalo kot dober primer preventivne dejavnosti, zato bom v nadaljevanju
predstavila nekaj primerov takšnega sodelovanja.
 Izvajanje delavnic za razvoj osebnosti otrok kot interesna dejavnost
V osnovni šoli veĉ kot deset let za uĉence od 6. do 9. razreda izvajam interesno
dejavnost, ki je namenjena medsebojnemu spoznavanju, druţenju in sprošĉanju ob razliĉnih
socialnih, druţabnih in zabavnih igrah. Osrednji namen teh druţenj je razvijanje socialnih in
komunikacijskih vešĉin ter temeljnih ţivljenjskih vrednot, sprejemanje medsebojne razliĉnosti
ter spodbujanje medsebojnega spoštovanja in strpnosti. Ob tem obravnavamo razliĉne teme,
ki jih zanimajo (npr. prijateljstvo, zaljubljenost, medsebojni odnosi, drugaĉnost, šola ipd.). Z
uĉenci se vkljuĉujemo k razliĉnim dogodkom na šoli. Eden takšnih je bil priprava prazniĉnega
bazarja, kjer so uĉenci z navdušenjem pomagali pri pripravi prostora in razstave izdelkov. Ob
tem so se seznanili s pomenom dobrodelnosti, solidarnosti ter pokazali pripadnost šolskemu
dogajanju.
 Izvajanje preventivnih delavnic za mlajše uĉence
Starejši uĉenci, ki so obiskovali prej omenjeno interesno dejavnost, so veĉkrat izrazili
ţeljo po druţenju z mlajšimi uĉenci. S skupnim iskanjem moţnosti, kako bi lahko to izpeljali,
se je razvila ideja, da bi izvedli delavnice za mlajše uĉence. Na podlagi ideje in po dogovoru z
uĉiteljicami smo nato naĉrtovali izvedbo, potek in vsebino delavnic. Najprej smo skupaj
izbrali temo, ki jo bodo na delavnici z mlajšimi uĉenci obravnavali (npr. prijateljstvo, ĉustva,
prosti ĉas). Na izbrano temo sem jim predstavila nekaj socialnih iger, zgodb, slikovnega
materiala, iztoĉnic za pogovor in drugega gradiva. Nato so v timih, v katerih so potem
delavnice izvajali, naredili naĉrt za izvedbo. Pri tem je bilo pomembno timsko sodelovanje.
Vsak od njih je prevzel doloĉene naloge. Delavnice so potekale v nekaterih oddelkih od 1. do
5. razreda, in sicer ob dnevih dejavnosti, v ĉasu podaljšanega bivanja ali pri razrednih urah.
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Po izvedeni delavnici je sledila evalvacija. Izvajalci delavnic so strnili svoja doţivetja,
povedali, s ĉim so bili zadovoljni in kaj bi lahko izboljšali. Izkazali so zadovoljstvo nad
dejavnostjo. Poĉutili so se pomembne, ker so lahko aktivno sodelovali v razredih mlajših
uĉencev. Izrazili so ţeljo po veĉ takšnih dejavnostih, ki smo jih v okviru organizacijskih
zmogljivosti nato tudi izvedli. Razredniĉarke oddelkov, kjer so delavnice potekale, so
poroĉale, da so bili tudi s strani mlajših uĉencev zelo pozitivni odzivi nad izvedbo. Veseli so
bili predvsem tega, da so jih obiskali starejši uĉenci. Po delavnicah so jih na šoli z veseljem
pozdravljali ali se z njimi pogovarjali.
 Aktivno sodelovanje starejših otrok s posebnimi potrebami pri izvajanju delavnic o
sprejemanju drugaĉnosti z mlajšimi uĉenci
Kot je zapisano v Navodilih za izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomoĉjo za devetletno osnovno šolo (2003), je ob vkljuĉevanju otrok s
posebnimi potrebami v šolo pomembno ustvarjanje pozitivne klime. Nepoznavanje
drugaĉnosti otrok lahko med ostalimi uĉenci poveĉa predsodke ter ustvarja nevzpodbudno
klimo. Tako kot za vse otroke, je za otroke s posebnimi potrebami še bolj pomembno, da se v
oddelku poĉutijo sprejete in varne.
Z izvajanjem delavnic o naši medsebojni razliĉnosti ter sprejemanju drugaĉnosti lahko
pripomoremo k boljši sprejetosti otrok s posebnimi potrebami. Tudi pri tem se ponuja nekaj
priloţnosti za medvrstniško sodelovanje. Izpostavila bi predvsem primer, ko sem k
sodelovanju pri izvajanju takšnih delavnic povabila dva otroka s posebnimi potrebami iz 8.
razreda, s katerima sem izvajala dodatno strokovno pomoĉ. Oba imata med drugim teţave z
nizko samopodobo in s strahom pred izpostavljanjem. Obema se je zdel moj predlog zanimiv
in sta ga sprejela. Predstavila sem jima osnovni koncept delavnice, ki je temeljila na
obravnavi zgodbe Ĉisto poseben levĉek Leon (Korez 2009) in na igrah vlog o sprejemanju
drugaĉnosti. Skupaj smo naĉrtovali potek delavnice in oba sta si sama izbrala, pri katerem
delu delavnice se bosta vkljuĉila. Odgovorno sta pripravila naloge, ki sta jih prevzela. Izvedba
delavnice je bila zelo uĉinkovita. Uĉenci oddelka, kjer je delavnica potekala, so bili
navdušeni. Kljub teţavam z izpostavljanjem pred drugimi sta se oba sodelujoĉa osmošolca po
zaĉetni zadregi sprostila in brez teţav izpeljala svoje naloge. V skupni razpravi sta uĉencem
celo predstavila svojo osebno izkušnjo doţivljanja svojih posebnih potreb, ĉesar pri pripravi
delavnice nismo naĉrtovali.
Nad takšno izvedbo delavnice so bili vsi vkljuĉeni zelo zadovoljni.

3

Pozitivni vidiki medvrstniških delavnic

Kot je razvidno iz literature, ki jo v prispevku navajam, je za zmanjševanje
medvrstniškega nasilja pomembno delovanje na podroĉju preventive. Preventivnih dejavnosti,
ki nam to omogoĉajo, je ogromno. Ena od njih so medvrstniške delavnice, ki jih za mlajše
uĉence na razliĉno tematiko pod mentorstvom uĉitelja pripravijo in izvedejo starejši uĉenci. S
tem pridobivajo obĉutek pomembnosti, se uĉijo odgovornosti, gradijo pozitivno samopodobo
ter razvijajo socialne in komunikacijske vešĉine. Pomemben vidik takšnih delavnic je tudi
spoznavanje in medsebojno druţenje, kar pripomore k dobrim medsebojnim odnosom in
vzpostavljanju boljše šolske klime. Vse to pa vpliva na to, da se na šoli pojavlja manj nasilja
med vrstniki. Na podlagi izkušenj iz prakse ugotavljam, da bi bilo smiselno takšne delavnice
pogosteje vkljuĉevati v naš šolski prostor.
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Pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja medvrstniškega
nasilja
Importance of preventive activities in the field of peer violence prevention
Natalija Novak, socialna pedagoginja, OŠ in vrtec Sveta Trojica

Povzetek
Preventiva je pomemben del celostnega pristopa k medvrstniškemu nasilju, saj prispeva k
izboljšanju odnosov, spoštovanju in naravnanosti k pozitivnim vrednotam. V prispevku vam
bom predstavila nekaj preventivnih dejavnosti na podroĉju prepreĉevanja medvrstniškega
nasilja, ki jih izvajamo na šoli. S preventivnimi dejavnostmi pri uĉencih razvijamo in krepimo
strategije za konstruktivno reševanje konfliktnih situacij, jih ozavešĉamo o razliĉnih oblikah
nasilja v šoli, na spletu, doma in v drugih okoljih ter razvijamo strpno in pozitivno šolsko
klimo. Na šoli ţe veĉ let izvajamo tudi vrstniško mediacijo, s pomoĉjo katere uĉenci rešujejo
medsebojne konflikte v šoli, poslediĉno pa le-ta vzpodbuja razvoj socialnih in
komunikacijskih vešĉin ter odgovornega ravnanja do svojega vedenja.
Abstract
Prevention is an important part of a comprehensive approach to peer violence, as it
contributes to improving relationships, respect, and a positive attitude. In the post I will
present some preventive activities in the field of peer violence, which we carry out at school.
Through preventative activities, pupils develop and strengthen strategies for constructive
conflict resolution, raise awareness of various forms of violence in school, online, at home
and in other settings, and develop a tolerant and positive school atmosphere. For several years
we have also been conducting peer mediation that helps pupils resolve their conflicts and
encourages the development of social and communication skills and responsible behavior.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, preventivne dejavnosti, pozitivna šolska klima,
sistemski pristop
Lektorica: Maja Razboršek, prof. slovenskega jezika

1

Delovanje na področju preprečevanja medvrstniškega nasilja v šoli

Na podlagi teoretiĉnih smernic in priporoĉil bom v prispevku prikazala temeljne
znaĉilnosti programov in dejavnosti na podroĉju prepreĉevanja medvrstniškega nasilja.
Predstavila bom tudi nekaj primerov preventivnih dejavnosti iz prakse, ki jih izvajamo na naši
šoli.
Tako uĉitelji kot uĉenci si ţelimo šolo, v kateri se vsi dobro poĉutimo in v kateri vlada
niĉelna toleranca do nasilja. Vendar vsi vemo, da se v šoli sreĉujemo tudi z raznolikimi
oblikami neustreznega vedenja, med katerimi se pojavlja tudi medvrstniško nasilje.
Medvrstniško nasilje se opredeljuje kot uĉenĉevo izpostavljenost negativnim dejanjem s
strani enega ali veĉ vrstnikov, pri ĉemer se ta dejanja ponavljajo ali trajajo dlje ĉasa (Olweus
in Peets 2004, po Košir, 2013). Za prepreĉevanje nasilja v šoli je kljuĉno, da ima šola
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natanĉno opredeljene postopke za ukrepanje ob razliĉnih oblikah nasilja, jasno zagovarja
stališĉe nenasilne kulture in se ga loteva celostno in sistematiĉno.

2

Osnovne značilnosti programov za preprečevanje medvrstniškega nasilja

Verbnik Dobnikarjeva (2002) navaja nekatere pomembne dejavnike, ki prepreĉujejo
pojav nasilja v šoli:
1. Šola mora oblikovati jasen sistem vrednot, ki so usklajene med uĉitelji in zagovarjajo
usklajeno delovanje ob pojavu nasilja.
2. Šola mora ozavešĉati uĉence o resnosti problema nasilja.
3. Šola uĉence, starše in uĉitelje spodbuja k sodelovanju in doseganju dogovorjenih
ciljev.
4. Jasno oblikovana pravila šolskega reda.
5. Organiziran nadzor in prisotnost deţurnih uĉiteljev.
6. Pozitivna naravnanost šolske klime, ki spodbuja spoštovanje, konstruktivne oblike
reševanja konfliktov, strpnost, sprejemanje in skupno skrb za razvijanje pripadnosti
šoli in razredu.
7. Bogata ponudba interesnih in drugih dejavnosti, pri katerih uĉenci razvijajo svoje
interese in dobijo priloţnost za prijetno druţenje.
8. Izvajanje preventivnih programov za uĉence, s katerimi razvijamo spretnosti za
vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov.
Dobri programi za prepreĉevanje medvrstniškega nasilja v šoli naj vsebujejo naslednje
kljuĉne znaĉilnosti (Sanders in Phye, 2004, po Košir, 2013):
 vkljuĉujejo otroke, vse zaposlene v šoli (tudi tehniĉno osebje) in starše;
 so obĉutljivi na razvojne potrebe otrok;
 vkljuĉujejo naslednje komponente: razvijanje pozitivne šolske in razredne klime;
skupno sooblikovanje jasnega stališĉa do nasilja; razvijanje socialne kompetentnosti
otrok;
 vkljuĉujejo evalvacijo.

2.1 Načrtovanje preventivnih dejavnosti
Preventivne dejavnosti lahko naĉrtujemo znotraj obstojeĉega kurikula ali kot samostojne
aktivnosti na nivoju šole, razreda ter na nivoju posebnih skupin ali posameznikov
(Klemenĉiĉeva et al., 2016).

2.2 Preventivne aktivnosti na OŠ in vrtcu Sveta Trojica
Nekatere aktivnosti, ki jih izvajamo na nivoju šole, so namenjene neposredno temi
nasilja, veĉino aktivnosti pa naĉrtujemo s ciljem razvijanja pozitivne šolske klime,
medsebojnega sodelovanja ter ustvarjanja strpnih medsebojnih odnosov med vsemi deleţniki
v šoli.
Pri teh dejavnostih sodelujemo z drugimi šolami, lokalno skupnostjo, zunanjimi
strokovnimi in nevladnimi institucijami in se medgeneracijsko povezujemo.
Klemenĉiĉeva et al. (2016) poudarja, da moramo biti pri izbiri dejavnosti pozorni na
naslednje kriterije:
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 ĉim manj aktivnosti, ki so zasnovane frontalno;
 preteţno sodelovalne aktivnosti, zlasti take, ki razvijajo empatijo, solidarnost in
asertivno vedenje uĉencev;
 aktivnosti, s katerimi se uĉenke in uĉenci uĉijo strategij reševanja medsebojnih
konfliktov,
 ĉim veĉ dogodkov, na katerih ne sodelujejo le uĉenci in uĉenke istega razreda, ampak
uĉenci razliĉnih razredov ter uĉenci drugih šol;
 dejavnosti izven šolskih prostorov, zlasti v naravi, kjer upoštevamo naĉela
doţivljajske pedagogike;
 dogodki, kjer sodelujejo uĉenci in uĉenke skupaj z osebjem šole ter starši in
 aktivnosti, pri katerih skupine ustvarijo skupni izdelek.
Zgoraj omenjene kriterije vnašamo tudi v naše preventivne aktivnosti, ki vam jih bom v
nadaljevanju tudi na kratko predstavila.

2.3 Preventivni dnevi
Vsako šolsko leto v jesenskem ĉasu organiziramo preventivni dan za vse uĉence na šoli.
S tem dnem ţelimo pri uĉencih ozavestiti pomen dobrih medsebojnih odnosov, nenasilne
komunikacije, sodelovanja in strpnosti.
Preventivni dan “Stop nasilju”
Uĉenci 1. in 2. razreda so preko pravljice in socialnih iger spoznavali ustrezna in
neustrezna vedenja do drugih, iskali svoje notranje zaklade in moĉi, s katerimi lahko krepijo
pogum in samozavest. V 3. in 4. razredu so uĉenci raziskovali razliko med konfliktom in
vrstniškim nasiljem. V zgoraj omenjenih razredih je dan popestrila tudi delavnica Pravljica o
nenasilju v izvedbi Društva za boljši svet. Uĉenci od 5. do 9. razreda so si ogledali gledališko
predstavo “Kje si, kaj delaš, kdaj prideš?” v izvedbi mladinske gledališke skupine AVIS, nato
pa delo nadaljevali v delavnicah društva SOS telefon. Uĉenci so se seznanjali z oblikami
nasilja v razliĉnih odnosih, hkrati pa ozavešĉali pomen spoštljivosti in strpnosti do drugih.
Dan smo zakljuĉili s športnimi medgeneracijskimi igrami, s ĉimer smo ţeleli poudariti
povezanost, prijateljstvo ter sodelovanje med uĉenci na šoli.

2.4 Preventivni dan “Jaz, ti mi skupaj – mavričnost otrok v šoli”
Uĉenci so preko izkustvenih delavnic pobliţe spoznali skupine otrok s posebnimi
potrebami in razmišljali o odnosu do drugaĉnosti in moţnostih strpnega in skupnega
sobivanja v šoli in v vsakdanjem ţivljenju.
V prvi triadi so se uĉenci sreĉali s slepimi in slabovidnimi osebami iz Društva za slepe in
slabovidne Maribor ter z mladostniki s cerebralno paralizo in njihovimi starši iz društva
Sonĉek. Uĉenci od 4. do 6. razreda so spoznavali znaĉilnosti in funkcioniranje nemirnih
uĉencev, uĉencev z disleksijo ter gluhih in naglušnih uĉencev. Uĉencem 3. triade pa smo
poskušali pribliţati ţivljenje uĉencev z avtizmom, disleksijo in uĉencev z vedenjskimi in
ĉustvenimi teţavami.
Ob koncu dneva je vsaka skupina predstavila svojo skupino otrok oz. oseb s posebnimi
potrebami, nato pa smo skupaj zapeli pesem Zemlja pleše v znakovnem jeziku.
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2.5 Predpraznični tehniški dan
V ĉasu pred boţiĉem vsi uĉitelji, uĉenci in nekateri tehniĉni delavci sodelujemo pri
okrasitvi celotne šole in preko sodelovalno ustvarjalnega dela krepimo medsebojne odnose. V
tem ĉasu se uĉenci na nivoju razreda igrajo tudi igro skriti prijatelj, ki je pred nekaj leti
zaţivela tudi med uĉitelji.

2.6 Vrstniška mediacija
Na šoli ţe 11 let izvajamo vrstniško mediacijo. Mediatorji zraven vodenja mediacijskih
pogovorov med sprtimi uĉenci izvajajo socialne igre po razredih in v vrtcu, sodelujejo pri
naĉrtovanju in izvedbi preventivnih in doţivljajskih dni ter izdelujejo promocijski material, ki
informira, opozarja in ozavešĉa uĉence in starše o pomenu nenasilne komunikacije pri
reševanju konfliktov.

2.7 Bralni večer
Ob svetovnem dnevu knjige organiziramo bralni veĉer, na katerem uĉenci iz višjih
razredov pod mentorstvom uĉiteljev pripravijo pravljiĉno ali bralno delavnico za mlajše
uĉence. Mlajše uĉence po navadi razporedimo v mešane skupine iz razliĉnih razredov, ki nato
kroţijo po delavnicah.

2.8 Veliki prijatelji
Uĉenci devetih razredov vsako leto postanejo veliki prijatelji uĉencem prvih razredov.
Njihovo prijateljevanje se zaĉne z vstopom v SUŠ, nato pa se druţijo med odmori, na
pravljiĉnih urah, športnih igrah, se vkljuĉujejo v sodelovalno uĉenje pri pouku ter zanje
pripravljajo razliĉne druţabne in uĉne aktivnosti.

2.9 Doţivljajski dan
V sodelovanju z Društvom paraplegikov Podravja ter vrstniškimi mediatorji naše in
sosednje šole smo organizirali Indijanski dan za uĉence od 1. do 5. razreda. Uĉenci so se za
nekaj ur prelevili v prave Indijance, se preizkušali v razliĉnih spretnostih v naravi, se druţili s
paraplegiki in uĉenci sosednjih šol.
V okviru preventivnih aktivnosti organiziramo tudi predavanja za uĉence in starše na
razliĉne teme, povezane z nasiljem, izvajamo tematske razredne ure, kontinuirano delamo z
oddelki, v katere so vkljuĉeni uĉenci s teţavami na podroĉju vedenja in ĉustvovanja, ter
pripravljamo humanitarne in solidarne akcije.

3

Zaključek

Sistematiĉni in celostni programi prepreĉevanja medvrstniškega nasilja so praviloma bolj
uĉinkoviti, saj zajemajo dejavnosti, kot so senzibiliziranje do medvrstniškega nasilja,
izboljšanje zaznavanja pojava, preventivne dejavnosti za zmanjševanje dejavnikov tveganja,
obravnavo ţe storjenega medvrstniškega nasilja in vkljuĉujejo vse udeleţence v vzgojno-
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izobraţevalnem procesu (Klemenĉiĉ et al., 2016). Preventivne aktivnosti, ki jih izvajamo in
organiziramo na nivoju celotne šole ali so del kurikuluma, imajo najveĉji uĉinek pri
ustvarjanju dobrih medosebnih odnosov, sprošĉene in pozitivne klime ter krepijo sodelovanje
in spoštovanje med uĉenci in drugimi deleţniki. Uĉenci preventivne aktivnosti doţivljajo zelo
pozitivno, se motivirano vkljuĉujejo v naĉrtovano delo in jih v refleksijah visoko vrednotijo.
Z ustvarjanjem dobre šolske klime in vzgajanjem k vrednotam nenasilne kulture ustvarjamo
varno okolje, znotraj katerega se lahko tudi laţje sooĉamo z nasilnimi oblikami vedenja, ki se
pojavljajo.
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Agresija odsev današnje druţbe
Aggression as a reflection of today's society
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Povzetek
V medijih lahko zasledimo vedno veĉ prispevkov o nasilju med otroki in med vrstniki.
Ţivimo v ĉasu sodobne tehnologije, ko pridejo takšne stvari še bolj do izraza. Teţava nastane,
ko se zaĉnejo dogajati ţe v osnovni šoli, kjer naj bi se naši otroci poĉutili varne in spoštovane.
Ţal je velikokrat ravno nasprotno. Pogosto so doloĉene skupine otrok izpostavljene nasilju, ki
ga nad njimi izvajajo drugi uĉenci. Govorimo o ţrtvah medvrstniškega nasilja, torej da otroci
postanejo ţrtve nasilja otrok iste starosti. Zaradi velikega dostopa do svetovnega spleta in
multimedijskih storitev je obvešĉenost javnosti o tovrstnih dogodkih danes velika.
Osnovnošolci imajo pri sebi mobilne telefone, s katerim se lahko preprosto poveţejo na
svetovno splet in objavijo informacije o na primer zbadanju ali pretepanju sošolca.
Ugotavljam, da do tovrstnih situacij prihaja vedno pogosteje. Nasilje ni prisotno le v šolah,
pojavlja se tudi izven njihovih zidov, lahko kjerkoli in kadarkoli. Posebej pri otrocih z motnjo
avtistiĉnega spektra. Stvarnost dojemajo malo drugaĉe, zato so tudi odzivi na vsakdanje
situacije toliko bolj burne in podkovane z agresijo.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, šola, uĉenci, starši, tehnologija, druţba, motnja
avtistiĉnega spektra
Abstract
We come across more and more articles about violence against and among children in the
media. We live in the time of modern technology, where such things are even more
prominent. The problem arises when they start occurring already in primary school, where
children are supposed to feel safe and respected. Unfortunately, it is often the opposite.
Certain groups of children are often exposed to violence performed by other pupils. We speak
about victims of bullying, meaning that the victim and the bully are peers. Due to access to
the Internet and multimedia services, the public is well informed about such events. Primary
school children carry around mobile phones and are easily connected to the Internet, where
they publish information about bullying a schoolmate. I observe more and more cases of such
acts. Violence is not present only in schools, but also outside their walls, anytime and
anywhere. Especially with children with autism spectrum disorder. They perceive reality in a
different way, therefore also their reactions to everyday situations are more intense and
aggressive.
Keywords:bullying, school, pupils, parents, technology, society, autism spectrum
disorder.
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1

Teoretični del

1.1 Opredelitev nasilja
Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do
koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska«. Iz besede so izpeljani še drugi pojmi, ki vsebujejo
koren ali pa samo besedo nasilje. To so na primer nasiljevanje, nasilneţ, nasilništvo …
skratka vse, kar je povezano z nasiljem.
Ta beseda je nedvoumno povezana z uporabo sile oziroma moĉjo. Z drugimi besedami je
nasilje lahko poimenovano tudi z besedo agresija, ki po SSKJ pomeni »napadalnost,
nasilnost«. Razlika je v tem, da besedo agresija pogosto povezujemo z vojaškim podroĉjem,
in sicer kot nasilje ene drţave proti drugi.

1.2 Vrste in oblike nasilja
 Telesno ali fiziĉno nasilje:
Je vsaka uporaba fiziĉne sile ali resna groţnja z uporabo sile. Usmerjeno je na
ĉlovekovo telo ali njegovo ţivljenje. Fiziĉne boleĉine in posledice, ki jih nasilneţ tako
povzroĉa, vedno spremljajo tudi psihiĉne posledice pri ţrtvah (odrivanje, brcanje,
boksanje, klofutanje, lasanje, pljuvanje, omejevanje gibanja ipd.) (Kuhar, Guzelj,
Drolc, Zabukovec, 1999).
 Besedno ali verbalno:
Ţaljivke, ţaljivi vzdevki, razširjanje laţnih govoric, pisanje ţaljivih sporoĉil po
zidovih ipd. (Aniĉić in drugi, 2002).
 Duševno ali psihiĉno:
Oznaĉuje vsakršna dejanja (najpogosteje verbalna), ki se na nezaţelen in grob naĉin
dotaknejo ĉlovekove psihe. Psihiĉno nasilje spodjeda samozavest, samopodobo in
samozaupanje ţrtve (izloĉanje, osamitev, groţnje, ţaljive kretnje, ustrahovanje,
trpinĉenje ipd.) (Habbe, 2000).
 Izsiljevanje ali ekonomsko nasilje:
Zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah. Povzroĉitelj zahteva, da mu ţrtev
piše domaĉe naloge, pomaga goljufati pri preizkusih znanja, da ne pove o vandalizmu
ipd. (Aniĉić in drugi, 2002).
 Spolno nasilje:
Je nezaţelen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako dejanje, s katerim
se eden od partnerjev ali ena od partneric ne strinja (Lešnik Mugnaioni, 2006).

1.3 Nasilje in trpinčenje
O nasilju med uĉenci lahko govorimo, kadar je neki uĉenec izpostavljen agresivnemu
vedenju oz. negativnemu dejanju, ki ga je povzroĉil njegov sovrstnik ali skupina uĉencev.
Ĉe je uĉenec takemu ravnanju izpostavljen dlje ĉasa, lahko temu reĉemo tudi trpinĉenje.
V nekaterih okolišĉinah je lahko tudi enkraten dogodek v obliki hujšega nadlegovanja nasilje,
vendar zgoraj omenjena opredelitev poudarja negativna dejanja, ki se odvijajo veĉkrat in v
daljšem ĉasovnem obdobju. Namen takšne opredelitve je izkljuĉitev obĉasnih negativnih
sreĉanj, ki so le enkrat usmerjena proti enemu uĉencu, v drugih situacijah pa proti drugemu
(Pušnik, 1999).
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Ĉeprav obstajajo razliĉne definicije bullyinga (medvrstniškega nasilja) in naši
strokovnjaki uporabljajo razliĉne prevode, jih praviloma enotno povezujejo z vrsto nasilja, za
katero je znaĉilno:






Traja dlje ĉasa.
Med ţrtvijo in povzroĉiteljem je neravnoteţje v moĉi.
Nasilje je lahko verbalno, psihološko, fiziĉno ali ekonomsko.
Nasilje je usmerjeno veĉinoma v istega otroka.
Ţrtev je nemoĉna, ne more se ubraniti nasilja, obĉuti strah (Pušnik, 1999).

V Sloveniji sta pojav medvrstniškega nasilja raziskovala Dekleva in Pušnik. Po njuni
definiciji je trpinĉenje tisto nasilje, ki se dogaja dlje ĉasa in je lahko verbalno, psihiĉno ali
fiziĉno in vkljuĉuje neravnovesje moĉi med ţrtvijo in napadalcem, ţrtev pa se ne more
braniti. Rezultati kaţejo, da je bilo ţrtev vsaj 20 % osnovnošolcev, pri nasilju pa je sodelovalo
11,3 % osnovnošolcev (Pušnik, 1999).
Splošne ugotovitve raziskav po vsem svetu kaţejo, da je bil vsaj eden od petih uĉencev v
osnovni šoli ţrtev nasilja in vsaj eden od uĉencev je priznal, da je v nasilju sodeloval. Nasilje
se lahko zmanjša tudi do 50 % s pomoĉjo dobrih šolskih metod in s sistemskimi ukrepi
(deţurstva med odmori, poostren uĉiteljski nadzor, jasni ukrepi). Pomembno vlogo imajo tudi
opazovalci. Z raznimi metodami lahko »tihe« opazovalce pripravimo do tega, da o nasilju
spregovorijo, se zavedajo odgovornosti do ţrtev nasilja. Rezultati raziskav kaţejo, da
verbalno nasilje in dajanje raznih vzdevkov prav tako uniĉujoĉe vpliva na ţrtev nasilja in
njeno samopodobo (Pušnik, 1999).

1.4 Televizija, tehnologija in nasilje
Pri televiziji se nam zastavlja vprašanje, kaj dela televizijo tako privlaĉno vrsto medija.
Namreĉ, raziskave kaţejo, da nam ustvarja obĉutek udeleţenosti, ustvarja iluzijo bliţine in
omogoĉa beg iz realnosti. Kar je v današnjem tempu ţivljenja zelo priroĉno.
Televizija je tista vrsta mnoţiĉnega medija, ki skuša zadovoljiti ĉim veĉ ĉlovekovih
potreb.
Moramo pa se zavedati, da ima televizija mnoge negativne vplive:








razkraja druţinsko ţivljenje,
krajša ĉas, ki ga otrok porabi za igro,
ima negativne uĉinke na otrokov telesni razvoj,
ima negativne posledice na šolski uspeh,
lahko postane odvisnost,
problem loĉevanja med realnostjo in fikcijo,
napaĉno razumevanje nasilja pri mlajših otrocih (Košir, 1995).

Vse veĉ televizijskih kanalov ponuja najrazliĉnejše risanke oziroma animirane filme. Na
programih so risanke otrokom dostopne kadarkoli, saj se vrtijo skozi ves dan. Mnogi kritiki
opozarjajo na problematiĉnost doloĉenih programov, predvsem pa zaradi vsebine ter velike
koliĉine nasilnih prizorov (Gunter in Harrison, 1997).
Na programih kot je Cartoon Network lahko zasledimo spekter najrazliĉnejših risank, ki
vsebujejo razliĉne pošasti, vesoljce, streljanje, brcanje, uniĉevanje, preklinjanje in druge
oblike nasilja, zaradi ĉesar se upraviĉeno sprašujemo primernosti tovrstnih risank.
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Seveda, pa pri vsem tem ne smemo zanemarjati dejstva, da smo v tako imenovani »sedeĉi
dobi«, kjer imamo poleg televizije še na razpolago pametne telefone, tabliĉne raĉunalnike,
pametne ure…
S pomoĉjo pametnih telefonov imajo otroci ves ĉas dostop do internetnih vsebin. Prav
tako se posluţujejo nasilnih igric, ki jih igrajo v svojem prostem ĉasu. Pametni telefoni se
pojavljajo na šoli, pred poukom, med odmori in po pouku. Uĉenci si izmenjujejo mnenja,
tekmujejo v spletnih igrah, ki pa veĉino ĉasa vsebujejo oroţje, strelsko vsebino, nasilne
prizore,…

2

Avtizem

2.1 Nasilje pri otrocih z motnjo avtističnega spektra
Otroci z AM izkazujejo primanjkljaje oziroma motnje na podroĉjih:
1. socialne komunikacije in socialne interakcije (teţave v verbalni in neverbalni
komunikaciji, socialno ĉustvenih izmenjavah ter pri vzpostavljanju socialnih odnosov,
njihovem razumevanju in vzdrţevanju) ter
2. vedenja, interesov in aktivnosti (ponavljajoĉa in stereotipna gibanja, uporaba
predmetov na neobiĉajen in vedno enak naĉin, stereotipen in ponavljajoĉ govor,
rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, preokupiranost z
interesnim podroĉjem, ki je lahko neobiĉajno, ter neobiĉajni odzivi na senzorne
draţljaje.
Otroci z AM imajo, ne glede na kognitivni potencial, razliĉno zniţane zmoţnosti za
prilagajanje zahtevam okolja, v katerem ţivijo. Stopnje izraţenosti teţav se, v razliĉnih
ţivljenjskih obdobjih in v razliĉnih socialnih situacijah, spreminjajo, predstavljajo pa
pomembno oviro pri socialnem vkljuĉevanju in razvoju samostojnosti. Še posebej veliko
podpore, pomoĉi in prilagoditev pa potrebujejo na podroĉjih konceptualnih, socialnih in
praktiĉnih vešĉin.

2.2 Zaradi vseh teţav s katerimi s otroci z MAS srečujejo, so posledično izbruhi
neprimernega vedenja oziroma nasilja pogostejši










kriĉanje,
jok,
pljuvanje,
brcanje,
odrivanje,
grizenje,
stopnjevanje obsesivnega vedenja,
predrznost,
kakanje in lulanje.

Pozorni moramo biti na to, da so lahko sproţilci problematiĉnega vedenja pri otrocih z
MAS še toliko bolj raznoliki. Do nasilja jih lahko privede:
 senzorna deprivacija,
 separacija,
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slabo zdravstveno stanje,
neprimerno kaznovanje,
lik iz risanke,
drugaĉen glas,
obĉutek zapostavljenosti,
obĉutek krivde,
napaĉen »gib«,
neprimerne zahteve
napori

2.3 Reševanje nasilja
Pri samem delu z otroki je zelo pomembna meja uporabe tehnologije. Ĉasa posveĉenega
televiziji, pametnim telefonom, tabliĉnim raĉunalnikom,.. ni mogoĉe nadoknaditi. Prav tako je
potrebno v šoli postaviti merila, kje in v kakšne namene lahko uporabljamo tehnologijo.
Nasilje je treba reševati sprotno. Zelo je pomembno, da smo pozorni na vsakega otroka,
ga opazujemo in mu prisluhnemo.
Strategije:










pohvala,
poslušnost,
ustrezen prostor,
preusmeritev agresije,
jasna navodila,
doloĉene posledice,
stik z otrokom,
realna priĉakovanja,
izvajanje delavnic s celotnim razredom.

Pri agresivnih otrocih je potrebno hitro reagirati. V razredu imajo najbolj problematiĉni
uĉenci na mizi »jeţka«, kjer zbirajo urne nagrade. Za vsako dobro opravljeno uro, delo,
obnašanje, dobijo eno od nalepk. Takšne stvari uĉence motivirajo in iz dneva v dan bolj
sodelujejo, se odprejo, zaupajo.
Prav tako moramo biti pozorni na razliĉne draţljaje. Pri avtistih je veliko veĉ in
nepojasnjenih draţljajev, ki jih spravijo v agresivno vedenje. Zmoti jih lahko manjši hrup,
ĉuden premik, pisanje na tablo z drugaĉno barvo kot ponavadi,.. Hitro preide do pljuvanja,
metanja šolskih potrebšĉin na tla, grizenja,..
V takšni primerih je zelo pomembno, da se uĉenca odmakne na samo, ali pa to naredimo
s preostalimi uĉenci. Ko se vznemirjeni uĉenec pomiri, sledi takojšni pogovor in iskanje
moţnih rešitev kako v prihodnje reagirati v podobni situaciji.
Zelo pomembne so tudi najrazliĉnejše delavnice s celotnim razredom, ki uĉence
povezujejo. Pripomorejo pri komunikaciji in spoštovanju drug drugega. Delavnice je potrebno
izvajati redno, da se uĉencem ne odtujijo.
Pri zelo teţavnih primerih se na našem zavodu posluţujemo tudi metode Team Teach,
katerega teĉaj imamo opravljen vsi uĉitelji na šoli. Samo na takšen naĉin lahko res s
profesionalnim fiziĉnim prijemom omejimo uĉenca.
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2.4 Primeri prakse
Vsa ta stanja slabša tudi tehnologija. Avtistiĉni otroci doloĉene risanke/filme/igrice
vzamejo dobesedno. V razredu imam uĉenca, ki je navezan na logotipe razliĉnih filmov. V
primeru, da kakšnega pozabi ali izgubi sledi hud agresivni izpad. Za logotipe skrbi kot za
svoje najboljše prijatelje (z njim poslušajo pravljice, predavanja, se uĉijo, hodijo na dneve
dejavnosti). Ţrtve so lahko tako ostali sošolci kot uĉitelji. Pri takšni situaciji je potrebno hitro
reagirati in uĉenca odmakniti na samo.
Naslednji primer, ki ga lahko izpostavim je ta, da se poistoveti z liki iz risank. Kar
poslediĉno vpliva zelo negativno na njegov razvoj. Ne glede na ĉas, priĉne kriĉati in se
spraševati, zakaj ima isti glas kot doloĉen lik iz risanke/igrice. Pri tem pride do agresivnega
vedenja, tako do sebe kot do ostalih sošolcev in uĉiteljev.
Še eden od primerov, ki ga lahko izpostavim je tudi ta, da lahko avtistiĉne uĉenca do
agresivnega vedenja privede tudi to, da se ne drţimo rutine. Najprej vsako jutro napišemo
urnik in se dogovorimo kako bo potekal dan. Velikokrat jih lahko vrţe iz tira, ĉe se stvari ne
odvijajo tako kot je bilo dogovorjeno. Takšno stanje privede do agresivnega odziva.

3

Razprava in zaključek

Pomembno je zavedanje, da je v današnjem svetu veliko faktorjev, ki pripomorejo
agresivnemu vedenju. Poleg vzorcev obnašanja, ki jih pridobivamo iz vsakdana nam sedijo še
tehnološki vidiki ter dostop, do vsake vsebine ves ĉas.
Pomembno je, da se tudi z uĉenci pogovarjamo in izvajamo razliĉne delavnice, kjer se
povezujejo in se spoštujejo.
Komunikacija je kljuĉ do uspeha, tudi pri reševanju nasilja.

4
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Zaznavanje in ukrepanje ob medvrstniškem nasilju v prvem razredu
osnovne šole
Recognizing and managing violent children behaviour in first grade of
primary school
Andreja Cerkvenik, univ. dipl. prof. razrednega pouka, uĉiteljica v prvem razredu Osnovne
šole Hinka Smrekarja, Ljubljana.

Povzetek
V šoli se sreĉujemo z razliĉnimi vrstami nasilja, a najpogosteje z medvrstniškim nasiljem.
V svojem prispevku bom opredelila, kaj je vrstniško oz. medvrstniško nasilje, izpostavila
nekaj najpogostejših znakov le-tega, kako jih med otroki prepoznamo in kako lahko uĉitelji
ukrepamo. Osredotoĉila se bom na medvrstniško nasilje v prvem razredu, opredelila, s
katerimi vrstami se sama najpogosteje sreĉujem ter kako prepreĉujem oziroma ukrepam ob
tovrstnem ravnanju. Seveda je obravnava nasilja lahko od primera do primera razliĉna, pa
vendar obstajajo nekatere splošne zakonitosti, ki so lahko strokovnim delavcem v vzgoji in
izobraţevanju v pomoĉ pri uĉinkovitejšem prepoznavanju in obravnavi nasilja med vrstniki.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, osnovna šola, prvi razred, prepreĉevanje,
ukrepanje.
Abstract
In schools we are faced with different types of violence but most often with peer
violence. In my essay I am going to define what peer violence is, highlight some of the most
common signs of the latter, how we identify it amongst the children and how teachers can
take appropriate measures. I am going to focus on peer violence in the first grade, define
which types of violence I see the most as well as how I prevent or take measures if violence
occurs. Of course, dealing with violence differs from case to case however there are some
general characteristics which can assist professionals in the field of education in better
identifying and dealing violence amongst peers.
Lektorirala: Polona Kalan, univ. dipl. prim. sl. jez. in prof. slov.

1

Kaj je medvrstniško nasilje?

Vrstniško nasilje je namerna, ponavljajoĉa se uporaba fiziĉnega, psihiĉnega ali
ekonomskega nasilja povzroĉitelja nad drugim otrokom ali mladim podobne ali enake starosti
(Zabukovec Kerin 2002).
V navodilih s priroĉnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraţevalnih
zavodih je medvrstniško nasilje (bullying) opredeljeno kot praviloma namerna, ponavljajoĉa
se uporaba fiziĉnega, psihiĉnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim
vrstnikom. Kadar gre za enkraten dogodek nasilnega vedenja in je prisotna izrazita razlika v
fiziĉni ali psihiĉni moĉi med povzroĉiteljem in ţrtvijo, prav tako govorimo o medvrstniškem
nasilju. Sullivan (2011) opredeljuje, da gre pri medvrstniškem nasilju za:
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zavestno in ponavljajoĉe se vedenje,
agresivno vedenje,
manipulativno vedenje,
izkljuĉevalno vedenje,
nasilje ene ali veĉ oseb proti eni ali veĉ osebam, ki so šibkejše (fiziĉno, psihiĉno ali
socialno) od povzroĉitelja.

V medvrstniško nasilje so veĉinoma vpletene cele skupine otrok in mladih: nekateri kot
ţrtve nasilja, drugi kot povzroĉitelji oziroma povzroĉiteljice in pa opazovalci, opazovalke, ki
so ravno tako vkljuĉeni v cikel dogajanja. Tovrstno vedenje in poslediĉno klima vplivata na
vse posredno in neposredno udeleţene otroke.
Veĉina medvrstniškega nasilja se zgodi v šoli in njeni okolici, na poti v šolo in iz nje.
Med vrstniki lahko pride do najrazliĉnejših oblik nasilja. Najbolj pogoste oblike pa so:
 fiziĉno nasilje (grizenje, brcanje, porivanje, suvanje, vleĉenje za lase, pljuvanje,
praskanje, boksanje, udarci, klofute in druge oblike fiziĉnih napadov, fiziĉno
poškodovanje …),
 psihiĉno nasilje, ki je lahko verbalno (ţaljenje, zmerjanje, posmehovanje,
podcenjevanje, ţaljenje po telefonu, zmerljivke povezane z imenom, rasistiĉne
pripombe, ogovarjanje, širjenje laţnih in zlonamernih govoric, zaniĉevanje, šĉuvanje,
groţnje …) ali neverbalno (direktno: mimika obraza, nesramne kretnje, zaniĉljive
geste, indirektno: manipuliranje/uniĉevanje prijateljstva, sistematiĉno izkljuĉevanje,
ignoriranje, izolacija …),
 spolno nasilje (namigovanje na spolnost, šale s spolno vsebino, opolzko gestikuliranje
in govorjenje, nadlegovanje zaradi pripadnosti spolu, nagovarjanje k spolnosti,
prikazovanje pornografskega materiala, otipavanje, zalezovanje, spolni napad …),
 materialno nasilje (izsiljevanje ali nasilni odvzem denarja in druge lastnine,
poškodovanje ali uniĉenje osebne lastnine, šolskih potrebšĉin, odvzem in uporaba
telefona …),
 spletno nasilje (namerno in ponavljajoĉe nadlegovanje in/oz. ustrahovanje preko
interneta, mobilnih telefonov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot
npr. pošiljanje ţaljivih sporoĉil, pošiljanje ali objavljanje škodljivih, neresniĉnih ali
krutih izjav, objavljanje obĉutljivih, zasebnih informacij, pošiljanje grozilnih sporoĉil
z namenom zastraševanja in izsiljevanja …).
Veĉina otrok se sreĉa z medvrstniškim nasiljem ţe hitro po vstopu v šolo. Ali se bo
nasilje kmalu ponovilo ali ne, je veliko odvisno od reakcije na prvo izkušnjo. Zelo verjetno je,
da se bo nasilje nad otrokom, ki se ne brani, ki zaĉne jokati in pokaţe svoj strah pred
povzroĉiteljem, kmalu ponovilo. Veĉina ţrtev je obĉutljivih, inteligentnih in neţnih otrok.
Pogosto prihajajo iz druţin, kjer konflikte rešujejo mirno, konstruktivno, brez vpitja in
pretepanja. Nasilja taki otroci niso vajeni, ne vedo, kako naj nanj odgovorijo. Rezultati
raziskav, ki sta jih v Sloveniji v glavnem izvajala dr. Bojan Dekleva in mag. Mojca Pušnik, so
pokazali, da je v OŠ veĉ kot 20 % otrok ţrtev vrstniškega nasilja, povzroĉiteljev pa pribliţno
12 % (Zabukovec Kerin 2002).

2

O ţrtvah in povzročiteljih nasilja

Zavedati se moramo, da so povzroĉitelji nasilja tako deĉki kot tudi deklice. Mogoĉe
dekleta manjkrat uporabijo fiziĉno silo, ţrtev raje socialno izolirajo, razširjajo laţne govorice
o ţrtvi, ni pa to pravilo (Zabukovec Kerin 2002).
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Znake in vedenja pri ţrtvah medvrstniškega nasilja moramo prepoznati, da lahko
ukrepamo proti tovrstnemu dogajanju. Najpogosteje ţrtve spremenijo odnos do šole, uĉni
uspeh se jim poslabša, njihova vkljuĉenost v skupini ni veĉ ista, spremenijo svoje vedenje do
sošolcev, vrstnikov, uĉiteljev. Ţrtev se zapira vase, manj komunicira, zdi se odsotna, je
previdna, poĉuti se osamljeno in zavrnjeno ali pa postaja agresivna, moti pouk, postaja
zadirĉna in groba. Vidne so lahko fiziĉne poškodbe, poslabša se njeno zdravstveno stanje,
pojavijo se psihosomatske teţave (modrice, odrgnine, poslabšanje kroniĉnih bolezni, tiki,
jecljanje, nihanje telesne teţe, pogosto obolevanje in samomorilske misli, dejanja). Ţrtev ima
lahko poškodovano osebno lastnino (šolske potrebšĉine, telefon ali druge osebne predmete).
Ravno tako pa lahko izpostavim tudi nekaj splošnih vedenj, ki jih lahko pripišemo
povzroĉitelju nasilja: agresivnost (ne le do vrstnikov, temveĉ tudi do uĉiteljev), impulzivnost,
moĉna potreba po obvladovanju drugih, pozitivna stališĉa do nasilja, teţave pri podrejanju
pravilom, pogosta vpletenost v pretepe, izostajanje od pouka ... Najveĉkrat imajo ti otroci
doloĉene vzorce ţe od doma.

3

Ravnanje ob zaznavi medvrstniškega nasija

Zaposleni v vzgoji in izobraţevanju se moramo ob ukrepanju pri medvrstniškem nasilju
drţati doloĉenega protokola.
Povzeto po Protokolu ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraţevalnih zavodih, so naloge uĉitelja, ki je zaznal nasilje, sledeĉe:
1.
2.
3.
4.
5.

Takoj poskrbi za varnost in zdravje otrok.
O dogodku takoj obvesti šolsko svetovalno sluţbo oziroma vodstvo šole.
Ĉe je potrebno, pokliĉe nujno zdravniško pomoĉ.
Še isti dan o dogodku obvesti starše vseh vpletenih otrok.
Isti oziroma naslednji delovni dan po zaznavi nasilja:
 o dogodku obvesti razrednika vseh vpletenih otrok,
 naredi zapis dogodka in ga izroĉi ravnateljici (poroĉilo o izrednem dogodku).

Pri procesni intervenciji, ki sledi, ima kljuĉno vlogo šolska svetovalna sluţba. Ta vodi
tim, v katerem ima vsak posameznik svojo vlogo. Šolska svetovalna sluţba je tudi tisti organ,
ki hujše kršitve prijavi policiji in centru za socialno delo.

4

Medvrstniško nasilje v prvem razredu osnovne šole

Preskok med vrtcem in osnovno šolo je velik in stresen dogodek za otroke. Postavljeni so
v ĉisto novo okolje, obdani z novimi pravili in zasuti z veliko obveznostmi. Vsi ti dejavniki
vplivajo na to, da so otroci bolj podvrţeni stresu in poslediĉno tudi bolj razdraţljivi, odprti
tudi za konfliktne situacije. Ko temu dodamo še interakcijo uĉencev, ki praktiĉno cel dan
preţivijo skupaj, lahko te okolišĉine privedejo do nasilnih kontaktov. Veĉinoma se v prvem
razredu sreĉujem s fiziĉnim in psihiĉnim nasiljem, vĉasih tudi materialnim nasiljem
(odtujevanje šolskih pripomoĉkov, igraĉ). V prvem primeru najpogosteje prihaja do šĉipanja,
pljuvanja, suvanja, boksanja, cukanja, odrivanja, tudi davljenja in praskanja. V drugem pa
predvsem za izloĉanje iz igre, ţaljenje zaradi fiziĉnega izgleda, oblaĉil, posmehovanje ob
doloĉenem neuspehu (npr. pri športni vzgoji, teţave pri usvajanju uĉne snovi), podcenjevanje
… Povzroĉitelji fiziĉnega nasilja so po mojih izkušnjah po veĉini deĉki, psihiĉnega pa otroci
tako enega kot drugega spola. Otroci so v prvem razredu precej navezani na uĉitelja oziroma
uĉiteljico in svojo stisko izpostavijo, ne pa vedno. Pomembno je, da uĉitelj opazuje otroke in
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njihovo interakcijo, da dobro sodeluje s starši ter sprotno komunicira z njimi. V primerih, ko
se mu otrok ne zaupa ali ko sam ne opazi njegove stiske, lahko le-ta svoje teţave izpostavi
staršem doma. Prav je, da ti svoje informacije delijo z uĉiteljem, ki je bolj pozoren na dotiĉna
dogajanja ter lahko tudi ukrepa. Pomembno je, da se uĉitelj odzove na vsako izvajanje nasilja,
da naredi vse, kar je v njegovi moĉi, in deluje v smeri, da do teh dejanj sploh ne pride.
Pomembno je, da se o nasilju ozavešĉa uĉenke in uĉence šole, zaposlene na šoli in starše ter
da uĉitelji obravnavamo ĉisto vsak primer vrstniškega nasilja. Naša naloga je, da se trudimo
vzpostaviti klimo niĉne tolerance do nasilja ter da razvijamo dobro samopodobo in obĉutek
pripadnosti šoli med uĉenci in zaposlenimi.
V tej smeri delujem tudi sama. V uĉilnici imam slikovne prikaze pravil vedenja (kaj se v
šoli sme in kaj ni sprejemljivo), otroci vedo, da so kakršne koli oblike nasilja v razredu
nesprejemljive in prepovedane (pojem nasilja jim seveda jasno opredelim in jih pouĉim, kaj
vse razumemo pod tem pojmom). Vsako jutro, po potrebi tudi tekom dneva, se z otroki
usedemo v »jutranji krog«, kjer se pogovarjamo o vsakodnevnih pripetljajih, teţavah, o
svojem poĉutju. V razredu imamo v ta namen tudi »hišico poĉutja«. Otroci, glede na svoje
poĉutje, postavijo lastno figurico v razdelek za dobro oziroma slabo poĉutje. Vedno, ko kateri
izmed uĉencev izpostavi svoje slabo poĉutje, se o tem pogovorimo vsi. Isto velja, ko pride do
nasilnih vedenj. Pomembno je, da otroci razumejo, zakaj so ta vedenja nesprejemljiva, da
znajo opisati in drugim razloţiti, kako se ob tem poĉutijo, pa naj si bodo ţrtve ali storilci.
Pomembno je, da se zavedajo posledic teh dejanj. Uĉim jih reševanja konfliktov na miren
naĉin, skozi pogovor, da svoje teţave izpostavljajo, ne pa da jih skrivajo. Veliko se
posluţujem tudi socialnih iger, ki nas zbliţujejo, saj se mi zdi najbolj pomembno to, da
delujem v smeri, da skupino ĉim bolj poveţem. V tem primeru bodo otroci delovali kot
skupnost, si med seboj pomagali in drţali skupaj, si stopili tudi v bran. Po mojih izkušnjah
med otroki, ki so povezani med seboj, ne prihaja do pogostih in hujših nasilnih izpadov.
Vsem konfliktnim situacijam se seveda ne moremo izogniti in tudi prav je tako, saj nas v
ţivljenju ĉakajo razne preizkušnje. Prav pa je, da otroci ţe od mladih nog vedo, da njihova
dejanja nosijo tudi posledice. V primerih, ko otroci kršijo razredna in šolska pravila ali
izvajajo nasilje do sošolcev ali vrstnikov, morajo sprejeti tudi posledice, kot je kazen.
Spoznati morajo, da jim njihov nasilen naĉin reševanja konfliktov ne prinaša koristi in je
bolje, da ga spremenijo.
Zaposleni v vzgoji in izobraţevanju se sooĉamo z razliĉnimi oblikami medvrstniškega
nasilja. Hkrati pa delujemo v raznolikih okoljih in pogojih. Našteto vpliva na naĉrtovanje
prepreĉevanja nasilja in njegovo obravnavo.
»A ne pozabimo: nobena posebnost oziroma drugaĉnost VIZ ne more in ne sme preglasiti
temeljnih strokovnih naĉel obravnave nasilja ter etiĉne in pedagoške zaveze VIZ, da aktivno
prepreĉuje nasilje in zagotavlja varnost otrokom in drugim deleţnikom v VIZ« (Lešnik
Mugnaioni, Klemenĉiĉ 2014, str. 55).

5

Literatura
Helmut, H. (2004). Nasilje v šoli in kako se mu lahko zoperstaviš. Radovljica: Didakta.

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/navodila-medvrstnišsko-nasilje-viz-2016/ (22. 12.
2019)
Lešnik Mugnaioni, D. in Klemenĉiĉ, I. (2012). Smernice za obravnavo medvrstniškega
nasilja v šoli. V: Vodenje v vzgoji in izobraţevanju. 1/2014. 33–57. Kranj: Šola za ravnatelje.

475

Pušnik, M. (1999). Vrstniško nasilje v šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Sullivan, K. (2011). The Anti-bullying handbook. London: Oxford University Press.
Zabukovec Kerin, K. (2002). Vrstniško nasilje v šoli. V: Nasilje – nenasilje, priroĉnik za
uĉiteljice, uĉitelje, svetovalne sluţbe in vodstva šol, ur. D. Lešnik Mugnaioni.

476

Razumevanje čustev za zmanjševanje nasilja v šoli
Understanding the feelings to reduce violent behaviour in schools
Janja Uršiĉ, uĉiteljica, šolska mediatorka, OŠ Danile Kumar

Povzetek v slovenskem jeziku
Kot šolska mediatorka vse bolj spoznavam, kako malo poznamo svoja ĉustva in ĉustva
drugih. Ali nas res rešuje zavedanje, da je konflikt nekaj pozitivnega in da gre le za
osebnostno rast posameznika? Izobraţevanje staršev, uĉencev in uĉiteljev o vzrokih nasilnega
vedenja je pomembni del razumevanja le-tega in s tem prepreĉevanje nasilnih vedenj. V šoli
se generacije spreminjajo. S temi spremembami se nevede v neko uteĉeno dobro prakso
prikradejo situacije, ki zahtevajo ponovno prilagoditev za doloĉene generacije in zaposlene.
Pri reševanju konfliktnih situacij, ki so bolj ali manj nasilne, nas mora zanimati povezava med
ĉustvi, nasilnim ravnanjem in socialnim okoljem.
Kljuĉne besede: ĉustva, zaznavanje in dojemanje nasilnega ravnanja
Povzetek v tujem jeziku
As a school mediator, I am beginning to understand how little we know about our
feelings and the feelings of others. Are we really on the safe side when we say that conflicts
are something positive and they are only a part of individual‟s personal growth? Educating
parents, students and teachers on the sources of violent behaviour is an important part of
understanding and therefore preventing violent behaviour. In schools, we can see that
generations are changing. Along such changes, we face new situations that come in conflict
with our developed good practice and as such demand readjustments. When solving conflict
situations, being more or less violent, we need to address the connection among feelings,
violent behaviour and social environment.
Ime in priimek lektorja: Brigita Praznik Lokar, prof. slovenskega jezika in zgodovine

1

Uvod

Delo uĉiteljice mi omogoĉa reševanje številnih prepirov in nesoglasij med uĉenci.
Posebnega izobraţevanja o reševanju sporov nisem opravljala – vse do pridobitve certifikata
šolske mediatorke. Pogled na konfliktne situacije in razumevanje le-teh se je skozi leta
spremenil. Sĉasoma sem predvsem veliko laţje in brez slabe vesti razumela ĉustva uĉencev.
Osebnostna obĉutljivost zaznavanja razliĉnih nasilnih situacij je bila vsekakor pogoj za ţeljo
po odkrivanju bolj strukturiranega reševanja konfliktov, kot je mediacija. Kot šolska
mediatorka tako vse bolj spoznavam, kako malo poznamo svoja ĉustva in ĉustva drugih. Ali
nas res rešuje zavedanje, da je konflikt nekaj pozitivnega in da gre za osebnostno rast
posameznika? Ali to lahko razumejo uĉenci? Ali naredimo dovolj, da bi to lahko razumeli?
Na vsa ta vprašanja sem dobila odgovore, ko sem se udeleţila izobraţevanja z naslovom
Znanja o čustvih z manj nasilja v šoli, kjer sem tudi prejela gradivo z istim naslovom urednika
Mitje Muršiĉa z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
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2

Šolski trikotnik

Izobraţevanje šolskega trikotnika staršev, uĉencev in zaposlenih je pomemben del za
razumevanje konflikta in prepreĉevanja nasilnih vedenj. V šoli se generacije spreminjajo. S
temi spremembami se nevede v neko uteĉeno dobro prakso prikradejo situacije, ki zahtevajo
ponovno prilagoditev za doloĉene generacije in zaposlene.
»Nasilje posameznika obravnavamo kot obliko neţelenega vedenja, ki se pojavlja v
kontekstu šole. Zavzemamo se za ĉustveno pismeno šolo, ki prepoznava motive za nasilje in
se odziva na ravni motivov ter tako ne ostaja samo na ravni vedenja.« (Milivojeviĉ 2010, str.
11)
Skupaj z implementacijo mediacije v naš šolski prostor je prišlo tudi zavedanje po
spremembi reševanja konfliktov. Predvsem se je poveĉala obĉutljivost zaznavanja in ţelja po
vplivanju na spremembe vedenja posameznika. Izobraţevanje šolskega trikotnika uĉenec –
uĉitelj – starš ima pri tem pomembno vlogo. Prepoznavanje primanjkljajev je kljuĉno za
spremembo. Nadgradnja z znanjem konstruktivnega reševanja konfliktov, prepoznavanje in
potrjevanje ĉustev ter uĉenje prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja pa so teme
aktivnosti in so kljuĉne, da so rezultati veĉ kot zadovoljivi. Pravzaprav so povratne
informacije staršev tiste, ki dajo vrednost izpeljanim aktivnostim. Doseţeno je skupno znanje,
na podlagi katerega je moţno delovanje vseh, tako uĉencev, uĉiteljev kot staršev. Na podlagi
izobraţevanj uĉiteljev, delavnic za starše in uĉence, pogovorov in mediacij so se oblikovala
jasna, enotna sporoĉila. Ustvarjeno je okolje, ki ima vpliv na vedenje nasilnega posameznika,
spreminjanje odnosa, razvijanje pogajalskih vešĉin in razvijanje ĉustvene pismenosti.

3

Primer 1: Zaznavanje konflikta

Pri športni igri uĉitelj od daleĉ opazi, da gre za nešportno vedenje. Oba uĉenca pokliĉe iz
igre. Eden je pri pogovoru preplašen, drugi verbalno zelo mašĉevalen. Uĉitelj presodi, da za
reševanje konfliktne situacije potrebuje veĉ ĉasa. Verbalno nasilnega uĉenca pripelje do
šolske mediatorke. Uĉitelj in šolska mediatorka vzajemno vesta, da je v prvem koraku
pomembno, da se uĉenec umiri. Z mirnim razumevanjem in potrjevanjem uĉenĉevih ĉustev
mu to omogoĉita. Šele sedaj lahko tudi razmišlja. Prej mašĉevalen odnos do drugega se
spremeni v spoznanje, pravzaprav obsojanje svojega mašĉevalnega vedenja in obsojanje
samega sebe. Vse to pokaţe uĉenĉevo nemoĉ, stisko, nepoznavanje in nerazumevanje svojih
lastnih ĉustev.
Pri reševanju konfliktnih bolj ali manj nasilnih situacij nas mora zanimati povezava med
ĉustvi in nasilnim ravnanjem posameznika v doloĉenem socialnem okolju. (Milivojeviĉ 2010,
str. 13)
Obĉutljivost zaznavanja konfliktov ni dovolj, je pa kljuĉna, da se uĉencem omogoĉi
ĉustveno razbremenjenost in poslediĉno osebnostno rast, saj se nerešene ĉustvene situacije
nalagajo in prav tako omogoĉajo zakljuĉke, ki pa so na ravni trenutnega dojemanja,
doţivljanja posameznika in osmišljanja situacije in kar je v danem trenutku posamezniku
pomembno.
»Cilj ni samo neposredno aktivno delovanje proti nasilju, temveĉ tudi popravljanje
(»rehumanizacija«) odnosa, ko nastanejo osebni konflikti, razvijanje pogajalskih vešĉin,
razvijanje solidarnosti z mediacijo, razvijanje ĉustvene pismenosti in ĉustvene inteligence.«
(Milivojeviĉ 2010)
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4

Primer 2: Dojemanje konflikta

Uĉenci so ĉakali v vrsti. Uĉitelj je zaznal manjše verbalno in fiziĉno nasilje in izkazalo se
je, da je dogajanje le vrh ledene gore. Vse, kar je skrito, je dobro odkriti za razrešitev
konfliktne situacije.
Pomembno je, da se udeleţencema spora omogoĉi, da lahko oba povesta vsak svoj pogled
na situacijo, da ju pri pogovoru usmerja oseba, ki je nevtralna in nepristranska do vrednotenja
izjav posameznikov. Le tako nas proces pogovora pripelje do globljih ĉustev. V dotiĉni
situaciji je pri enem moĉno prevladoval strah, ki ga je posameznik nezavedno dobro skrival s
paniĉnim verbalnim nasilnim izraţanjem. Druga stran je predvsem branila svoj nedotakljivi
kulturni ponos. Pomembno je razumeti ĉustva obeh. Ne glede na neprimeren naĉin izraţanja
ĉustev je potrebno ĉustva potrjevati in s tem doseĉi postopno umirjenost posameznikov in
zmoţnost nadaljevanja razumskega dela pogovora. Pri tem je pomembno poudariti, da mora
šola v medsebojnih odnosih vzgajati strpnost in da je razumevanje simpatije drugotnega
pomena.
Ĉustva so pravzaprav posledica vrednotenja doloĉene situacije. Bolj so stvari pomembne,
moĉnejša so ĉustva. Kako si posameznik razlaga in osmisli doloĉeno situacijo, pa dodatno
pripomore še k veĉjemu neravnovesju, ki ga doţivlja. S ĉustvenim odzivom posameznik
stremi k temu, da v sebi uravna vzpostavljeno neravnovesje in zanj nasilno dejanje postane
prioriteta. (Milivojeviĉ 2010, str. 13)

5

Primer 3: Sporočilo konflikta

Sošolca, prijatelja se pri pouku veĉkrat zabavata. Tokrat pa na hodniku njuno neprimerno
nasilno ravnanje opazi uĉiteljica. Pošlje ju na pogovor k šolski mediatorki. Uĉenca na
pogovoru vsak svojo zgodbo povesta z veliko jeze in uţaljenosti. Kaj se je pravzaprav
zgodilo? Ko sta se med poukom zabavala, je zaradi neprimernega govorjenja samo eden od
njiju dobil pisno opozorilo. Odnos med njima se je spremenil. Pravzaprav je njuno
vrednotenje situacije, kaj jima je pomembno, in kaznovanje samo enega od njiju (napaĉno
sporoĉilo) sproţilo v njunem odnosu konflikt.

6

Zaključek

Razliĉni pristopi k reševanju konfliktov, premišljevanje, kaj je prav in kaj ne, kaj me
moti, nervira, kako vplivati na ĉustveno odzivanje, in na koncu, kaj si ţelim za svoje otroke,
druţbo, katere del sem, in v kakšni bodo ţiveli moji otroci, vnuki – vse to je v meni
spodbudilo razmišljanja. Zadovoljstvo posameznikov, potrditve pa so spoznanja, da obstajajo
moţnosti in naĉini za manj nasilja tako doma, v šoli in nazadnje v druţbi, katere del smo.
Izkušnje so tiste, ki nam omogoĉajo ta spoznanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da si
jih omogoĉimo, da tudi otrok ne prikrajšamo za izkušnjo reševanja konflikta in izkušnjo
soţitja. Z vsako izkušnjo se postopno uĉimo tudi odgovornosti za svoja dejanja. Glede
reševanja nasilnih dejanj posameznikov je tako še veliko manevrskega prostora za izboljšanje
razumevanja ĉustvenih odzivov in razumevanja ozadja za sproţitev le-teh.
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Medsebojna pomoč je boljša od nasilja
Mutual assistance is better than violence
mag. Uroš Rozina, pomoĉnik ravnatelja
Osnovna šola Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija

Povzetek
V današnjem svetu, je pozornost veĉkrat usmerjena v posameznika. S pomoĉjo
tehnologije imamo obĉutek, da smo samozadostni. To seveda nikakor ne drţi in se najbolj
izkaţe v primeru nesreĉe. Uĉence moramo izobraţevati v smeri medsebojne pomoĉi. Odliĉen
primer je prva pomoĉ, ki je tudi uporabna v vsakdanjem ţivljenju. Poleg tega, izkušnje
kaţejo, da se ljudje v kritiĉnih situacijah moĉno poveţejo.
Preventivne delavnice prve pomoĉi in poţarne varnosti so uĉencem zanimive zaradi
praktiĉne naravnanosti. Med uĉenci so aktivnosti zelo dobro sprejete. Namen prispevka je
vzpodbuditi zanimanje za tovrstne aktivnosti na šolah.
Kljuĉne besede: medsebojna pomoĉ, prva pomoĉ, preventiva
Abstract
We live in todays word where attention is repeatedly focused on the individual. With the
help of technology, we feel like we are self-sufficient. Of course, this is by no means true, and
it most clearly turns out to be an accident. We need to educate students in the direction of
mutual assistance. An excellent example is first aid, which is also useful in everyday life. In
addition, experience shows that people in critical situations connect strongly.
Preventive first aid and fire safety workshops are in interest to students because of their
practical orientation. Activities are very well received among students.
Lektor: Nataša Brezovšĉek

1

Izhodišča za pripravo dogodka

Pri delu z uĉenci v osnovni šoli sem opazoval njihovo znanje na razliĉnih podroĉjih. V
zadnjih letih zelo izstopa znanje rabe tehnologije, ki jo uĉenci znajo samostojno uporabljati ţe
v niţjih razredih. Zaradi tega se je zmanjšala njihova fiziĉna pripravljenost, saj v
popoldanskem ĉasu elektronskim napravam posveĉajo precej ĉasa, hkrati pa se poveĉuje
tveganje, da v primeru kriznih dogodkov (naravne nesreĉe, izredne razmere …) ne bodo znali
preţiveti brez pomoĉi tehnologije. Tudi v vsakdanjem ţivljenju se dogajajo nesreĉe, kjer je
potrebno ponesreĉenca (vĉasih sebe) oskrbeti. Sama pripravljenost na takšne dogodke
zmanjšuje stres, saj otrok ve, kaj lahko v takšni situaciji priĉakuje. Zaradi vsega naštetega sem
se odloĉil, da na šoli vzpostavim celosten sistem izobraţevanja uĉencev za reagiranje v
kritiĉnih situacijah, ki je prilagojen njihovi starosti in poteka kontinuirano od 1. do 9. razreda.
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2

Načini izvedbe delavnic

Za najmlajše sem delavnice organiziral po razredih, kot naravoslovni dan. Naĉrtovane so
v mesecu septembru, ko je zunaj še lepo vreme, da lahko šolo zapustimo v copatih. Najveĉ
pozornosti je potrebno nameniti prvošolcem, ki jim prehod v šolo ţe sam po sebi prestavlja
precejšen stres. Kljub temu, jih je ĉimprej potrebno seznaniti s poţarnim redom in
evakuacijskimi potmi. V zadnjih letih se je izkazalo, da so otroci s samo vajo evakuacije ţe
seznanjeni v ĉasu obiskovanja vrtca, zaradi tega so bolj mirni.
Dan je razdeljen na dve vrsti delavnic. V prvem delu smo na obisk povabili bivšega
uĉenca, ki dela kot reševalec, v drugem pa bivša uĉenca, ki sta prostovoljni in poklicni
gasilec. V samem uvodu naprej ustvarimo krog zaupanja, kjer se pogovarjamo o nesreĉah.
Vsak izmed uĉencev pove zgodbo o tem, kakšna nesreĉa se mu je ţe zgodila. Veĉinoma gre
za padce s kolesom, ureznine, udarce, pri nekaterih pa tudi za hujše nesreĉe. Skupaj
ugotovimo, da se nesreĉe dogajajo povsod okoli nas, naša naloga pa je, da znamo pomagati,
ĉe do nje pride. Ĉe vemo, zakaj pride do nesreĉe, pa lahko tudi le-to prepreĉimo.

3

Delavnice prve pomoči

Obravnavali smo primere, kjer je statistiĉna verjetnost za nastanek dogodka najveĉja. V
nadaljevanju sem uĉence razdelil v pare. S povojem so oskrbeli svojo najljubšo igraĉko, ki so
jo za domaĉo nalogo prinesli v šolo. Medtem sem prikazal tudi, kako uporabljamo ruto
pestovalnico in kako izvedemo imobilizacijo zlomljene roke. Za konec prvega dela smo si
ogledali še rabo AED (avtomatskega eksternega defibrilatorja) pri oţivljanju. Med drugim
smo poiskali šoli najbliţji defibrilator.
V drugem delu smo obdelali podroĉje poţarne varnosti. Spoznali smo pojem evakuacije,
si ogledali naĉrt evakuacije ter spoznali ustrezne oznaĉbe. Izvedli smo praktiĉen poizkus
evakuacije iz šole. Po nekaj ponovitvah je postopek stekel zelo tekoĉe.
Pogovarjali smo se tudi o poţarni varnosti doma. Pomembno je, da se otroci in starši
dogovorijo, kakšen bo postopek umika iz stavbe. Tisti, ki ţivijo v veĉstanovanjskih stavbah,
naj si ogledajo poţarni naĉrt stavbe, v kateri ţivijo, ter ustrezno skrbijo za proste evakuacijske
poti. Za boljšo predstavo smo si ogledali pouĉne posnetke, ki jih je pripravila URSZR.

4

Delavnice poţarne varnosti

V drugem delu smo obdelali podroĉje poţarne varnosti, pri tem sta se nam pridruţila tudi
dva gasilca, ki sta demonstrirala opremo gasilcev. En izmed gasilcev se je oblekel v popolno
zašĉitno opremo. To je pomembno zato, da se otrok ne boji gasilca, ki uporablja izolirni
zašĉitni aparat, kajti ĉe pride do stika med njima v realni situaciji je dobro, da ĉimbolj tekoĉe
sodelujeta.
Spoznali smo pojem evakuacije, si ogledali naĉrt evakuacije ter spoznali ustrezne
oznaĉbe. Ob pouĉnih videih na spletu, ki jih je pripravila URSZR, otroci spoznajo potek
evakuacije in pomembne detajle. Uĉenci so z razliĉnimi didaktiĉnimi igrami spoznavali na
kakšne naĉine se lahko umaknejo iz prostora v primeru poţara, ko je prostor moĉno
zadimljen. Naredili smo tudi poligon z mizami in stoli, ter simulirali umikanje z prostora v
primeru potresa in delne porušitve. To jim je bilo zelo zanimivo, saj so lahko zelo aktivno
sodelovali in se ob tem neizmerno zabavali.
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Na koncu smo zdruţili ekipo uĉencev in gasilca v popolni zašĉitni opremi in izvedli
evakuacijo iz prostora. Za vajo smo se dogovorili, da je v uĉilnici ujeta skupina uĉencev, ki jo
pride rešit gasilec. Skupaj se zaradi dima ĉimbolj po tleh umaknejo iz prostora.

Slika 1: Vaja reševanja iz zadimljenega prostora (lasten vir, 2019)
Pogovarjali smo se tudi o poţarni varnosti doma. Pomembno je, da se otroci in starši
dogovorijo, kakšen bo postopek umika iz stavbe. Tisti, ki ţivijo v veĉstanovanjskih stavbah,
naj si ogledajo poţarni naĉrt stavbe, v kateri ţivijo, ter ustrezno skrbijo za proste evakuacijske
poti.
Ko smo spoznali ţe vse, kar je potrebno vedeti o evakuaciji pa smo Izvedli še praktiĉen
poizkus evakuacije iz šole. Ko smo vse dobro osvojili, pa je prišlo do nenapovedane vaje
evakuacije za celotno šolo. Uĉencem prvošolcem sama vaja ni bila stresna, saj so vedeli kaj
morajo poĉeti in so vse skupaj vzeli kot igro.
Za konec so potem lahko sedli še v gasilsko vozilo in spoznali opremo, ki jo imajo gasilci
v njem. Najbolj pa jim je bila všeĉ sirena in vklop modrih luĉi.

5

Kaj smo ugotovili

Šolski sistem se je v zadnjem ĉasu zaradi razliĉnih birokratskih ovir in strahu uĉiteljev
pred poškodbami uĉencev (poslediĉno toţbami staršev) usmeril preteţno v teoretiĉno
obdelavo prikazanih vsebin. V razliĉnih pogovorih z uĉenci je zaznati njihovo potrebo po tem,
da bi stvari spoznavali praktiĉno, saj nekateri med njimi te moţnosti nimajo niti doma.
Prikazane delavnice so bile zaradi tega za uĉence zelo zanimive, ob njih pa so nezavedno
pridobili tudi ogromno novega znanja.
Šole bi morale tovrstnim vsebinam in naĉinom pouĉevanja nameniti veĉ pozornosti, pri
tem pa se opreti tudi na ustrezna društva, ki so pri praktiĉnih izvedbah vedno pripravljena
brezplaĉno sodelovati in pomagati. Ker se stvari na ta naĉin uĉencem predstavijo iz prve roke
in z njihove praktiĉne plati, imajo zanje posebno vsebinsko teţo, ki jo zgolj teoretiĉna
predavanja ne morejo dati.
Delavnice izvajamo na šoli ţe nekaj let. Pri prvih izvedbah je bilo za nekatere uĉence
precej stresno, saj je bila vaja evakuacije pred samim naravoslovnim dnevom. Ko smo oboje
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zdruţili, pa je postal dogodek sprošĉen in zanimiv. Tovrstne delavnice za uĉence bomo
izvajali še naprej, saj takšne vsebine zahtevajo nenehno in kontinuirano izobraţevanje. Vesel
bom, ĉe me kontaktira še kdo, ki bi ţelel takšne delavnice izvesti in si tega do sedaj ni upal
storiti.

6
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Gradnja odnosov za manj nasilja
Building relations for less violence
Boštjan Lampret, prof. športne vzgoje
Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Povzetek
Ţe vrsto let raziskave opozarjajo na medvrstniško nasilje. Ker kot uĉitelj opaţam
spremembe v odnosih med dijaki in veĉ nasilnega vedenja med mladimi, me je zanimalo, ali
in v kolikšni meri so slabi odnosi in medvrstniško nasilje prisotno na Biotehniški šoli
Maribor. Zato sem v novembru 2019 opravil anketo med dijaki o odnosih in medvrstniškem
nasilju. Rezultati so me šokirali, saj se nisem zavedal, da so odnosi v razrednih skupnostih
tako slabi in da dijaki zaznavajo toliko medvrstniškega nasilja. Najpogosteje je prisotno
besedno in psihiĉno nasilje. Izzid kliĉe po ukrepanju tudi na naši šoli.
Kljuĉne besede: odnosi, medvrstniško nasilje, dijaki
Abstract
For many years research have been showing more and more peer violence. As a teacher I
noticed changes in student relations and I have detected violent behavior among young
people. In November 2019 I made a survey among students about relations and peer violence
at Biotehniška šola Maribor, because I wanted to know how the relationships among students
are. Results shocked me, because I was unaware how bad relationships in class communities
were and that the students notice so much peer violence. Verbal and psychological violence
are present. Therefore we must take action.
Keywords: relations, peer violence, secondary school´s students
Lektorirala Nina Adam

1

Uvod

Medvrstniško nasilje je namerna, ponavljajoĉa se uporaba besednega, fiziĉnega ali
psihiĉnega nasilja povzroĉitelja nad drugim otrokom podobne ali enake starosti. Namen
medvrstniškega nasilja je prestrašiti, prizadeti ţrtev in poveĉati povzroĉiteljev obĉutek moĉi
(Zabukovec Kerin 2002).
Vemo, da nasilje obstaja odkar obstaja ĉlovek. Raziskovalci medvrstniškega nasilja
opozarjajo, da so Zdruţeni narodi s sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah pred 30. leti
odloĉilno prispevali k ozavešĉenosti o nedopustnosti nasilja nad otroki, ţal pa ne tudi med
otroki. Vendar vsakega konflikta med uĉenci ali odraslimi še ne moremo in smemo enaĉiti z
nasiljem.
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2

Odnosi in medvrstniško nasilje na biotehniški šoli maribor

2.1 Vpliv medvrstniškega nasilja
Šole zadnja leta zaznavajo razliĉne oblike medvrstniškega nasilja. Obiĉajno govorimo o
fiziĉnem, verbalnem/besednem in psihiĉnem nasilju. Dijaki najpogosteje zaznavajo prav
slednji obliki nasilja. 87 odstotkov anketiranih dijakov na Biotehniški šoli Maribor opaţa
besedno/verbalno nasilje, psihiĉno pa 28 odstotkov. Posledice psihiĉnega nasilja so vĉasih
hujše od fiziĉnega nasilja: »Veĉina ţrtev tiho prenaša to trpljenje in ne razmišlja, da bi se o
tem s kom pogovorila. Vedeti pa moramo, da za nekoga, ki je še v procesu razvoja in še nima
izoblikovane osebnosti, vse to predstavlja zelo resno teţavo,« pravi Erb (2004).
91 odstotkov dijakov je zaznalo najmanj eno vrsto nasilja. Nujno je, da pedagoški in
strokovni/svetovalni delavci v izobraţevalnih institucijah in na Ministrstvu za izobraţevanje
skupaj ukrepamo, da bo medvrstniškega nasilja ĉim manj.

2.2 Analiza odnosov in zaznavanje medvrstniškega nasilja na biotehniški šoli
maribor
Anketa na Biotehniški šoli v Mariboru, izvedena v novembru 2019, je pokazala, da dijaki
4. letnikov zaznavajo veĉ in ne manj nasilja. Medvrstniškemu nasilju je zato potrebno
nameniti pozornost in zaĉeti iskati rešitve, ki ne bi temeljile izkljuĉno na delu/trudu
posameznih pedagoških delavcev. Ĉas je, da zaĉnemo stremeti k sistemski rešitvi. Zavedati se
je potrebno, da: »Ne glede na razširjenost in pogostost medvrstniškega nasilja ne smemo
nikoli pozabiti, da vsak otrok, ţrtev nasilja vrstnikov, doţivlja neprijetne obĉutke, trpi in ga je
strah. To pa ima lahko dolgotrajne posledice za njegov osebnostni razvoj (Habbe 2000).
V anketi o izboljšanju odnosov v razredni skupnosti dijakov na Biotehniški šoli Maribor
je sodelovalo 87 dijakov in dijakinj; 36 iz 1. letnika, 15 iz 2. letnika, 15 iz 3. letnika in 21 iz 4.
letnika. Med anketiranci je bilo 21 moških in 66 ţensk.
 Prvo vprašanje se je glasilo, kakšni so odnosi med dijaki v razredu.
Slabe odnose zaznavajo samo dijaki 4. letnikov. Vprašati se je potrebno, ali je takšna
ocena uĉencev posledica tega, da se dobri odnosi skozi obdobje šolanja niso naĉrtno gradili.
Ali pa so v 4. letniku dijaki preobremenjeni z uĉno snovjo in pripravo na maturo? Dijaki
niţjih letnikov odnose ocenjujejo kot dobre ali srednje.
 Zanimalo me je tudi, kaj po mnenju dijakov najbolj vpliva na odnose v razredu.
Najpogosteje izbran odgovor je bil razpoloţenje sošolcev/sošolk. Vpliv vrstnikov v
srednjih šolah je, kot kaţe, bistven. Razredne ure, ko je razrednikom na voljo 45 minut na
teden, niso dovolj, da bi lahko ob siceršnjih nalogah zavestno gradili kakovostne odnose v
razredu.

486

Testi/spraševanj
e
26%
Razpoloţenje
sošolcev/sošolk
54%

Ocene
10%

Razpoloţenje
uĉiteljev
10%

Slika 1
 Na vprašanje, kaj po mnenju dijakov najbolj prispeva k dobrim odnosom, so izbirali
med odgovori:
Dobre ocene, iskrenost, odkrit pogovor, pripravljenost pomagati in medsebojno
spoštovanje. Najpogosteje izbran odgovor je medsebojno spoštovanje. Deleţ znaša 47
odstotkov. Drugi najpogostejši odgovor, s 45 odstotki, pa je pripravljenost pomagati. Oba
odgovora nakazujeta na ţeljo/potrebo po moralnih vrednotah, ki so temeljne za gradnjo dobrih
odnosov in izkoreninjenje medvrstniškega nasilja.
 Ali so kdaj v razredni skupnosti zaznali nasilje, so dijaki odgovarjali:
Medtem ko dijaki 1. in 2. letnikov praviloma odgovarjajo, da ne zaznavajo nasilja
oziroma redko, pa v 3. in 4. letnikih nasilje med sošolci zaznavajo obĉasno ali pogosto. Kaţe,
da ob koncu šolanja, ko dijake ĉaka zrelostni izpit, le-ti postanejo subtilnejši in zaznavajo veĉ
nasilja, saj v šolah ni poudarka in ĉasa za vzpostavitev dobrih odnosov.
 Zanimalo me je tudi, kakšne vrste nasilja so zaznali v razredu.
67 odstotkov dijakov zaznava besedno, 22 odstotkov psihiĉno in 11 odstotkov fiziĉno
nasilje. Slabi odnosi praviloma vodijo do nasilnega vedenja. Posledice le-tega pa je mogoĉe
odpraviti samo, ĉe odpravimo vzrok.

3

Sklep

Kot razrednik in uĉitelj številnim generacijam dijakov opaţam, da je medvrstniškega
nasilja ĉedalje veĉ. Odnosi so vse slabši. Dijaki so v stiski. Zaradi obseţnega uĉnega
programa vzpostavljanju dobrih odnosov v razredni skupnosti uĉitelji ne moremo namenjati
dovolj pozornosti, zato smo v stiski tudi mi. Nujna je sistemska ureditev podroĉja. Sreĉujem
se s poskusi samomorov, anoreksijo, bulimijo pri izjemnih mladih, perspektivnih ljudeh, kar
predstavlja veliko druţbeno izgubo. 45 minut razredne ure ob siceršnjem delu preprosto ne
zadošĉa, da bi zgradili dobre odnose v razredu. Temu bi morala biti zavezana vsak uĉitelj in
vsaka šola. K sreĉi ţe obstaja veliko šol, kjer se s problemom medvrstniškega nasilja uspešno
spopadajo. Te šole in ti uĉitelji bi morali postati nosilci sistemske – s strani Ministrstva za
izobraţevanje podprte - rešitve.
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Učenje samoregulacije čustev v šoli
Emotion self-regulation teaching in school
Avtor: asist. Katja Kokol, univ. dipl. psih, svetovalna delavka, Srednja šola za oblikovanje
Maribor

Povzetek v slovenskem jeziku
Samoregulacija ĉustev je sposobnost posameznika, da nadzoruje lastno vedenje in ĉustva
ter lastne aktivnosti usmerja k ţeljenemu cilju, kot taka pa je pomembna pri otrokovem
zdravem psihološkem razvoju. Po drugi strani se ĉustvena disregulacija povezuje z
agresivnostjo pri posameznikih; tako se je pri delu z agresivnimi posamezniki kot tudi
preventivnem delu z otroki in mladostniki smotrno osredotoĉiti tudi na njihove sposobnosti
regulacije in sprejemanja ĉustev. Tovrstne metode so v šolskem kontekstu uspešne, a je
pomembno, da so preventivni programi integrirani v vsakdanje delovanje šole in izhajajo iz
potreb in teţav, ki jih v šolskem okolju opaţamo.
Kljuĉne besede: ĉustva, samoregulacija, agresivnost, preventiva
Povzetek v angleškem jeziku
Emotional self-regulation is the ability to control ones‟ own emotions, making it possible
to direct actions towards a wanted goal - therefore forming a part of a healthy psychological
development of children. Opposingly, emotional dysregulation is linked to aggressive
behaviour, therefore one of the focus areas for improving behaviour of aggressive individual
is to help them learn emotional control. Such methods have been proven successful in school
environment, but must be based on actual needs and problems in those environments and need
to be tightly integrated into everyday operations of the school.
Lektor: Irena Labaš, prof. ang. in slo.

1

Samoregulacija čustev

Samoregulacija ĉustev je sposobnost posameznika, da nadzoruje lastno vedenje in ĉustva
ter lastne aktivnosti usmerja k ţeljenemu cilju (Woltering, Lishak, Hodgson, Granic, Zelazo
2016). Kot takšna je pomemba pri otrokovem zdravem psihološkem razvoju (SouthamGerow, Kendall 2002). V zadnjih desetletjih se vse bolj zavedamo pomena sposobnosti
upravljati ĉustva na socialno primerne in prilagojene naĉine za otrokov razvoj. Proces
samoregulacije ĉustev vkljuĉuje spretnosti in strategije za spremljanje, evalviranje in
spreminjanje ĉustvenih reakcij (Gross, Thompson 2007). Samoregulacija ĉustev tako ne
vkljuĉuje zgolj zmanjševanja intenzitete in pogostosti ĉustev, paĉ pa tudi sposobnost ustvariti
in vzdrţevati ĉustva.
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2

Učenje samoregulacije čustev kot preventivna metoda na področju
medvrstniškega nasilja

2.1 Pomen samoregulacije čustev v kontekstu medvrstniškega nasilja
V prvih letih šolanja agresivno vedenje pogosto spremljajo tudi lastnosti, kot so nizek
nivo prosocialnih spretnosti, emocionalna ranljivost in disregulacija ter anksiozno,
odmaknjeno socialno vedenje (Bierman 2004; Hodges, Perry 1999). Ĉustvena disregulacija,
ki vkljuĉuje tudi nagnjenost posameznika k pretiranim reakcijam na stres in groţnje, poleg
teţav pri uravnavanju in spreminjanju ĉustev, ko smo pod moĉnim vplivom le-teh, vpliva tako
na poveĉano moţnost viktimizacije kot tudi agresije (Eisenberg, Fabes, Guthrie, Reiser 2000;
Schwartz, Proctor, Chien 2001; Garofalo, Velotti, Zavattini 2018; Hahn, Simons, Simons,
Welker 2019). Z agresivnimi nagnjenji se povezujeta alekstimija (nezmoţnost prepoznati in
ubesediti ĉustva) in impulzivnost, pa tudi širši spekter disregulacije ĉustev (Garofalo, Velotti,
Zavattini 2018; Hahn, Simons, Simons, Welker 2019). Tako imajo nasilni posamezniki veĉ
teţav pri prepoznavanju, opisovanju in sprejemanju ĉustev.
Iz pomena, ki jo ima ĉustvena disregulacija na agresivne tendence posameznikov, lahko
sklepamo, da se je pri obravnavi agresivnih posameznikov smiselno osredotoĉiti na njihove
sposobnosti regulacije in sprejemanja ĉustev (Garofalo, Velotti, Zavattini 2018). Tako je
pomembno, da se preventive na podroĉju medvrstniškega nasilja usmerja tudi v vzroke za
izbiro nasilnih vedenj, ki izvirajo iz medosebnih odnosov in komunikacije. Med te sodi
gradnja pozitivne samopodobe, uĉenje reševanja sporov in konfliktov na konstruktiven naĉin,
razvijanje vešĉin reševanja problemov pa tudi krepitev emocionalne pismenosti (Lešnik
Magnaioni in dr. 2016). Preko emocionalne pismenosti se otroci in mladostniki namreĉ lahko
nauĉijo prepoznati, razumeti in obvladovati lastna ĉustva in ĉustva drugih, kar jim pomaga
nadzorovati lastno (ne-nasilno) vedenje.

2.2 Učenje samoregulacije čustev v osnovni šoli
Uĉenje samoregulacije ĉustev mora tako biti prilagojeno starosti oz. razvojni stopnji
uĉenca, teţavam (obravnava nekoga z izraţenim agresivnim vedenjem ali preventivne oblike
dela), skupinskemu oz. individualnemu delu …
Z mlajšimi otroki naj veĉina uĉenja poteka skozi igro, nevsiljivo in poĉasi. Ĉustva je
moţno na razliĉne naĉine vkljuĉiti v igro oz. enostavnejše oblike uĉenja, na primer skozi igro,
kjer morajo ĉustvo povezati z izrazom na obrazu, opisom in situacijo (Slika 1). Poznavanje
ĉustev lahko še utrdimo s pregledom fotografij iz zbirke Color cards – Emotions13. Ob
posamezni fotografiji se pogovorimo, kaj se na sliki dogaja in kakšno ĉustvo najverjetneje
obĉuti/jo oseba/e na sliki.

13

To je zbirka barvnih fotografij. Del fotografij predstavlja slike oseb, ki z obrazno mimiko in telesno drţo
izraţajo razliĉna ĉustva. Pri drugih gre za slike doţivljanja ĉustev v doloĉenih situacijah.
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ŢALOST

Imaš teţave, ki jih ne
znaš rešiti. Nekdo ali
nekaj te je prizadelo.



Odselil se je tvoj
najboljši prijatelj.

Slika 1: Učenci lahko preko igre povezujejo čustvo z njegovim izrazom, opisom in
situacijo (primer za ţalost).
Z uĉenci v osnovni šoli smo obiĉajno za konec sklopa o ĉustvih igrali še »ĉustveni
labirint«. Gre za sklop nalog, ki so skrite na razliĉnih mestih v uĉilnici. Šele ko uĉenci povedo
pravilen odgovor, izvedo, kje jih ĉaka naslednji listek. Ko pridejo do konca “labirinta”, jih
ĉaka nagrada (sladkarije). Na takšen naĉin smo povzeli predhodno nauĉene vsebine in uĉence
dodatno motivirali za delo.

2.3 Učenje samoregulacije čustev v srednji šoli
V srednji šoli poskušamo v zadnjih letih uĉenje samoregulacije ĉustev vkljuĉevati v redne
vsebine, ki so obvezne za vse dijake in jih izvajava svetovalni delavki. Nekatere vsebine
vkljuĉujemo v metode uĉenja, ki so obvezne vsebine v 1. letniku, nekatere pa v zdravstvene
vsebine v 2. letniku. Delavnice izvajamo tako, da razred razdelimo na dve polovici, saj v
manjši skupini (ca. 15 dijakov) laţje omogoĉimo, da v pogovoru sodelujejo vsi dijaki.
V srednji šoli si lahko na podroĉju ĉustev privošĉimo nekoliko zahtevnejše naloge in bolj
poglobljeno obravnavo, a je kljub temu pomembno, da zaĉnemo z osnovami (torej, katera
ĉustva sploh poznamo). Skupinsko delo lahko tako priĉnemo z igro »Ĉe bi bil ...« na temo
ĉustev ali tudi s pomoĉjo kartic, fotografij na temo ĉustev, ki jih dijaki izberejo in utemeljijo
njihovo izbiro, pri »spominjanju« na razliĉne vrste ĉustev pa je uporabna pantomima, s katero
morajo dijaki pokazati izţrebano ĉustvo.
Pomembno je tudi opozoriti dijake, da imajo prav vsa ĉustva svojo funkcijo, tudi tista, ki
jih pogosto pojmujejo kot negativna, da pa je pomembno predvsem, ali so ta ĉustva
funkcionalna ali nefunkcionalna. Izjemno pomembno je namreĉ razumevanje, da ĉustva niso
inherentno slaba ali dobra, paĉ pa so funkcionalna v smislu, da nam dajejo informacije o nas
in o našem okolju (Bornnano, Burton 2013; Tamir 2011). Tudi negativna ĉustva imajo svojo
prilagoditveno vlogo (Robertson, Daffern, Bucks 2015). Razumevanje tega poskušamo
vzpodbuditi preko tega, da dijaki sami išĉejo primere za funkcionalnost oz. nefunkcionalnost
posameznih ĉustev, o katerih se nato pogovorimo.
V dejavnosti vkljuĉujemo tudi nekatere elemente vedenjsko-kognitivne terapije, kot so na
primer prepoznavanje in spreminjanje negativnih avtomatskih misli, uĉenje povezave med
mislimi, telesnimi reakcijami in ĉustvi, prav tako pa tudi prvine ĉujeĉnosti, samosprejemanja,
spoprijemanja s ĉustvi in reševanja problemov.
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3

Uspešnost izvajanja delavnic samoregulacije čustev

Na šoli ugotavljamo, da dijaki delavnice, usmerjene v uĉenje samoregulacije ĉustev,
sprejemajo pozitivno, v njih radi sodelujejo in poroĉajo, da so se veliko nauĉili. Všeĉ jim je,
ker jim tovrstna oblika dela omogoĉa, da predstavijo svoje mnenje in izkušnje. Našega
pristopa zaenkrat nismo empiriĉno ocenjevali z vidika njegove uĉinkovitosti, opaţamo pa, da
tovrsten naĉin dela vzpodbudi dijake, da v primeru teţav prej poišĉejo pomoĉ v svetovalni
sluţbi. Raziskave Sicer kaţejo na uĉinkovitost šolskih preventivnih programov na podroĉju
antisocialnega in agresivnega vedenja (npr. SEL), ki med drugim vkljuĉujejo tudi uĉenje
regulacije ĉustev (Lösel, Beelman 2003). Tudi preventivni programi, ki vkljuĉujejo
kognitivno-vedenjske metode, so se v šolskem okolju pokazali za uĉinkovite (Lösel, Beelman
2003; Wilson, Lipsey 2007).
Hkrati velja opozoriti, da je za uspešnost izvedenih preventivnih programov pomembno,
da so le-ti integrirani v vsakdanje delovanje šole in izhajajo iz potreb in teţav, ki jih v
šolskem okolju opaţamo (Wilson, Lipsey 2007; Gottfredson, Gottfredson 2002). Hkrati je
pomembna tudi usposobljenost in fleksibilnost izvajalca, da se prilagodi skupinski dinamiki,
saj se v razliĉnih skupinah obnesejo razliĉne metode dela. Tako je koristno, da za delavnice
raje pripravimo širši nabor nalog, ki jih nato prilagajamo glede na ocenjene potrebe in interese
dijakov.
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Skrb za duševno zdravje mladostnikov v šoli
Mental health care in school
Natalija Heriĉ, univ. dipl. soc. ped., uĉiteljica dodatne strokovne pomoĉi
JVIZ I. osnovna šola Rogaška Slatina

Povzetek
V slovenskem prostoru se je v zadnjih letih razvilo veĉ preventivnih programov za
prepreĉevanje in ozavešĉanje o nasilju. Naša šola je aktivna v projektu Zdrava šola, v okviru
katerega ţe nekaj let zapored naĉrtno uvajamo vsebine s podroĉja duševnega zdravja v šolsko
okolje. Projekt spodbuja uĉence in zaposlene, da vplivajo na svoje zdravje in da izboljšajo
svoje telesno in duševno poĉutje. Velik poudarek je na vsebinah, namenjenih utrjevanju
samospoštovanja, uĉinkovitemu poslušanju in odzivanju, medsebojnemu spoznavanju,
obvladovanju sprememb v šoli, obvladovanju stresa v šoli, sodelovalnim pristopom,
konstruktivnemu reševanju konfliktov, prepreĉevanju nasilja, upoštevanju potreb in mnenj
drugih. V prispevku bom predstavila del aktivnosti s podroĉja duševnega zdravja, ki jih
izvajamo na naši šoli. S preventivnimi ukrepi poskušamo okrepiti varovalne dejavnike ter
vplivati na njihovo vedenje.
Kljuĉne besede: duševno zdravje, promocija, nasilje.
Summary
In Slovenia, several preventive programs to prevent violence and raise awareness about it
have been developed in the course of the past year. Our school is active in the project Healthy
school, within which we are introducing content from the field of mental health into the
school environment for several years in a row. The project encourages students and
employees to take control over their health and improve their physical and mental well-being.
A great emphasis is on contents, intended to achieve the following goals: strengthening of
self-respect, effective listening and reacting, knowing each other, handling of changes in the
school, handling of stress in school, cooperative approaches, constructive solving of conflicts,
prevention of violence, consideration of needs and opinions of others. In this article, I will
present a part of activities from the field of mental health, which we carry out in our school.
With preventive measures, we try to strengthen the safety factors and influence the behavior
of individuals.
Keywords: mental health, promotion, violence.

1

Uvod

Nasilje ima številne oblike in velike razseţnosti in vsaj enkrat v ţivljenju se na nek naĉin
dotakne vsakega ĉloveka. Zlasti so raznim oblikam nasilja izpostavljeni otroci, bodisi doma, v
šoli, v prostem ĉasu, na spletu …
V zadnjih letih so se pojavili številni preventivni programi, s katerimi ţelimo okrepiti
varovalne dejavnike v otroku in njegovem okolju ter vplivati na njihovo vedenje. V šolah se
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zavedamo, da vzgajamo za ţivljenje, ne le izobraţujemo za poklic, zato se pri vzgojnem delu
trudimo za razvoj vešĉin, ki so pomembne za razvoj pozitivnih in zdravih vzorcev obnašanja,
pozitivnih medsebojnih odnosov in posameznikovo duševno zdravje.
V prispevku ţelim predstaviti delĉek našega preventivnega delovanja na podroĉju skrbi
za duševno zdravje, kar vpliva k izboljšanju medosebnih odnosov na celotni šolski ravni ter je
poslediĉno preventiva nasilju.

2

Duševno zdravje

Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje definira kot »stanje dobrega poĉutja,
v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem
ţivljenju, uĉinkovito in plodno dela in prispeva v svojo skupnost«.
Dobro duševno zdravje se kaţe kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno sooĉanje z
izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, obĉutek moĉi, optimizem in
sposobnost sooĉanja s teţavami. Duševno zdravje se oblikuje v druţinah, šolah in na delovnih
mestih ter je rezultat tega, kako obravnavamo sebe in kako nas obravnavajo drugi (Resolucija
o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 do 2028).
Ko definiramo duševno zdravje pri otrocih in mladostnikih, so nam lahko v pomoĉ štirje
kriteriji, ki jih navaja A. Mikuš Kos (1999). O dobrem duševnem zdravju mladostnika lahko
govorimo takrat, kadar:
 je mladostnikovo notranje psihiĉno stanje stabilno (otrok oz. mladostnik je sreĉen, se
dobro poĉuti, je zadovoljen);
 ima mladostnik ustrezne odnose in uspešno deluje (vzpostavlja dobre odnose z
drugimi, je uspešen v šoli in pri drugih dejavnostih);
 se mladostnik ustrezno razvija (njegov razvoj poteka v skladu z normativnim
razvojem);
 mladostnik ustrezno obvladuje naloge in teţave v ţivljenju (zmore in je sposoben
obvladati razliĉne ţivljenjske obremenitve).

3

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja

Dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov na podroĉju duševnega zdravja otrok in
mladostnikov je veliko, prav tako je veliko razliĉnih delitev oziroma klasifikacij. Nacionalni
inštitut za javno zdravje (O‟Connell v Jeriĉek Klanšĉek idr. 2016) jih je zdruţil v štiri glavna
podroĉja razvoja:





telesno/fiziĉno podroĉje (npr. navade);
intelektualno podroĉje (npr. naĉin mišljenja);
psihološko/ĉustveno podroĉje (npr. odnos do sebe, samospoštovanje, reševanje teţav);
socialno podroĉje (npr. prijatelji).

Otroci in mladostniki v šoli preţivijo pomemben del svojega ţivljenja, zato moramo
uĉitelji pri uĉencih krepiti varovalne dejavnike znotraj vseh podroĉij razvoja. Šola je v
obdobju najstništva za mladostnika zelo pomembna in na mnoge naĉine odloĉilno usmerja
njegov razvoj. Sooĉanje z vrstniki mladim omogoĉa, da se zavedajo procesa svoje rasti in
razvoja, saj lahko mladostnik tako pride do novih spoznanj o samem sebi, zazna, da je
drugaĉen, kot je bil v otroštvu. Predstava, ki jo imamo o sebi, ni prirojena, ampak se je
nauĉimo, saj posameznik samopodobo razvija ţe od rojstva dalje in poteka veĉino našega
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ţivljenja. Za razvoj ĉlovekove samopodobe je kljuĉnega pomena šola, saj poleg duševnega in
ĉustvenega zdravja napoveduje tudi kvaliteto otrokovega prilagajanja kasneje v ţivljenju
(Youngs 2000).
Poznavanje ĉustev nam (uĉiteljem in uĉencem) omogoĉa uvid v povezanost med svojimi
mislimi, ĉustvi in vedenjem, da lahko razumemo, kako naša ĉustva vplivajo na nas in na ljudi
v našem okolju. Vsako nasilno ravnanje je naĉeloma spodbujeno in preţeto s specifiĉnimi
ĉustvi. Obenem pa doloĉena (zaţelena) ĉustva pri nasilnem ravnanju naĉeloma manjkajo
(Filipĉiĉ, Muršiĉ 2010). Uĉence je treba izobraziti o osnovnih ĉustvih in o povezanosti ĉustev
z nasilnim ravnanjem. Tako se bodo nauĉili, kako razumeti nasilje in kako se nanj odzivati
(Milivojević 2010).
V nadaljevanju sta predstavljeni dve aktivnosti, s katerima krepimo duševno in ĉustveno
zdravje pri uĉencih. Povzeti sta po priroĉniku Izboljševanje duševnega zdravja v Evropski
mreţi zdravih šol, ki ga je izdal NIJZ (Weare, Gray 2010).

4

Aktivnost 1: Delavnica o spoznavanju za učence: Osebni grb

Cilj vaje je v medsebojnem spoznavanju uĉencev na naĉin, ki utrjuje njihovo
samozaupanje. Oblikovati in utrditi ţelimo zdrave odnose znotraj razreda. Ĉeprav se uĉenci
med seboj ţe poznajo, je vaja odliĉna priloţnost, da se posamezniki zazrejo vase, razmislijo o
svojih moĉnih in šibkih podroĉjih, se predstavijo sošolcem ter delajo na skupinski
povezanosti. Uĉitelj poskrbi, da imajo vsi uĉenci moţnost izraziti to, kar mislijo in ĉutijo.
1. Vsak uĉenec nariše osebni grb.
2. V prvi kvadrant naj napišejo, svoje dobre lastnosti, moĉna podroĉja,
v drugega svoja šibka podroĉja,
v tretjega, kaj jih veseli poĉeti v prostem ĉasu in
v ĉetrtega nek cilj, ki bi ga radi dosegli.
3. V trak pod grbom napišejo geslo, ki se jim zdi znaĉilno zanje, ali nekaj, po ĉemer naj
bi se jih drugi zapomnili. Za vajo imajo na voljo 15 minut.
Ko konĉajo z risanjem in pisanjem, jih prosimo, naj gredo do drugih udeleţencev, zlasti
do tistih, ki jih še ne poznajo, in jim pokaţejo svoj izdelek. Nato naj vsak sede k tistemu
udeleţencu, s katerim se je nazadnje pogovarjal, naj ga predstavi, pove, kako mu je ime,
omeni vsaj eno stvar, ki jo je zvedel o njem, in prebere na glas njegovo osebno geslo.
Osebne grbe lahko razstavimo na tabli ali steni.

5

Aktivnost 2: Delavnica o vţivljanju v čustvovanje drugih ljudi: Metoda
risanja in pisanja

Cilj vaje je v preverjanju lastnih pogledov na mišljenje in ĉustvovanje mladih. Mladi se
poskusijo vţiveti v ĉustvovanje vrstnikov in preverijo svoje poglede nanje. Z aktivnostjo
lahko ugotovimo, kaj mislijo in ĉutijo mladi.
Potrebujemo en list praznega papirja formata A3 za vsakega udeleţenca, pisala in
barvice.
1. Pomembno je, da otrokom pojasnimo, da ni vaţno, kako dobro znajo risati in pisati in
da se med delom ne smejo pogovarjati med seboj.
2. Vsi sodelujoĉi dobijo pisalo in list papirja, ki naj ga s ĉrto razdelijo na dve polovici.
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3. Povemo jim naslednjo zgodbo: "Nekega dne, ko greste domov, srečate vrstnika
vaše starosti, ki je zadovoljen s sabo in s svojim ţivljenjem." V sredino zgornje
polovice lista naj otroci zdaj na hitro narišejo podobo zadovoljnega vrstnika. Potrudijo
naj se, da bo otrok na sliki res videti sreĉen. Okrog risbe naj ostane še nekaj praznega
prostora za druge risbe.
4. Ko so vsi konĉali z risanjem, nadaljujemo s pripovedjo: "Ta otrok vam zdaj pove,
zaradi česa vsega je zadovoljen."
5. Okrog risbice otroka naj narišejo ali napišejo vse tiste stvari, ki tega otroka osreĉujejo.
6. Nadaljujemo z zgodbo: "Poslovite se od zadovoljnega vrstnika in nadaljujete pot
proti domu. Ko zavijete okrog vogala, srečate drugega vrstnika, ki pa ni videti
tako zadovoljen. Sit je vsega. Morda je prestrašen ali pa v skrbeh."
7. V sredino spodnje polovice papirja naj otroci zdaj narišejo tega svojega vrstnika tako,
da bo jasno videti, kako nesreĉen, zaskrbljen ali prestrašen je.
8. Nato dokonĉamo zgodbo: "Vrstnik, ki ste ga srečali, vam našteje vse vzroke,
zaradi katerih je nezadovoljen s seboj."
9. Otroci naj okrog risbe narišejo ali napišejo stvari, ki so po njihovem mnenju vzrok za
slabo poĉutje tega vrstnika.
10. Ko uĉenci zakljuĉijo z delom, nam oddajo (nepodpisane) liste.
11. V zadnjem delu aktivnosti analiziramo rezultate. Pogovorimo se, kdo ali kaj lahko
pomaga ljudem, ki niso zadovoljni s sabo in s svojim ţivljenjem.

6

Zaključek

Vešĉine, ki so potrebne za dobre odnose in zadovoljno ţivljenje, so gotovo pomembnejše
od številnih na pamet nauĉenih podatkov, ki jih hitro pozabimo. Preventivni programi in
delavnice, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in ĉustvene kompetence, znanja in
vešĉine za samozašĉitno ravnanje, podporno socialno mreţo, pozitivno samopodobo in
zaupanje vase …), so najboljša popotnica, ki jo lahko damo otrokom.
Metode za prepreĉevanje nasilja so razliĉne, odvisne od specifiĉnih okolišĉin, pomembno
pa je, da so povezane z vsebinami, ki si prizadevajo za izboljšanje odnosov v razredu,
razredne klime in krepijo varovalne dejavnike otrok v šoli.
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Opolnomočenje učenca pred prehodom s podruţnice na matično šolo
Student empowerment before transitioning from rural branch to the
central primary school
Irena Dirjec, prof. defektologije, OŠ Kozara Nova Gorica

Povzetek
V prispevku predstavljam primer dobre prakse, kako smo v tesnem sodelovanju z oţjim
interdisciplinarnim timom poiskali vzroke za neustrezno vedenje uĉenca s posebnimi
potrebami in se lotili njihovega reševanja. Njegovi odzivi na stresne situacije pri sošolcih in
ostalih uĉencih vzbujajo neprijetne obĉutke, kar poslediĉno vodi v nesprejetost, potencialno
pa tudi v medvrstniško nasilje. Pri tem imamo v mislih predvsem obdobje, ko bo uĉenec
zapustil podruţniĉno šolo in nadaljeval šolanje na centralni šoli, kjer zaradi veĉjega števila
uĉencev in drugaĉne šolske dinamike obstaja veĉja verjetnost, da bo postal hitra in lahka
tarĉa.
Kljuĉne besede: opolnomoĉenje, uĉenci s posebnimi potrebami, ĉustvene motnje,
interdisciplinarni tim
Summary
In this article I present an example of good practice in how we identified and addressed
the causes of inappropriate behavior of a student with special needs in close collaboration
with an interdisciplinary team. His responses to stressful situations evoke unpleasant feelings
in classmates and other students in school, which leads to unacceptability and potentially to
peer violence. We are referring to the approaching period of student‟s transition from rural
branch to the central primary school. Due to more students and different school dynamics
there‟s a bigger chance of him to become an easy target.
Lektorica: Tea Jejĉiĉ, univ. dipl. slov.

1

Učenci s posebnimi potrebami

Uĉenci s posebnimi potrebami so zelo heterogena skupina. Ne glede na vrsto ali
kombinacijo posebnih potreb so dokazano bolj izpostavljeni medvrstniškemu nasilju v
primerjavi s sovrstniki brez posebnih potreb »zaradi nekaterih znaĉilnosti, po katerih se
razlikujejo od veĉine.« (Peĉjak 2014, s. 13)
Drugaĉnost je v današnjem ĉasu v primerjavi s preteklostjo resda bolje tolerirana, še
vedno pa smo zelo daleĉ od dejanske sprejetosti ljudi, ki so kakorkoli drugaĉni. Glede na to,
da je število uĉencev, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1,
2011) usmerjeni v vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomoĉjo, iz leta v leto veĉje, so skupina, na katero moramo biti zaposleni v vzgoji
in izobraţevanju še posebej pozorni.
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2

Oris širše slike in ozadja teţav

Uĉenec, recimo mu Matej, je od septembra 2018 usmerjen kot uĉenec s primanjkljaji na
posameznih podroĉjih uĉenja. Na podlagi odloĉbe ima pravico do dveh ur dodatne specialnopedagoške pomoĉi tedensko, zaradi teţav na podroĉju ĉustvovanja pa pravico do ene ure
dodatne psihološke pomoĉi. Zelo je uspešen pri pouku tujega jezika. Teţave so najbolj
izrazite pri matematiki in slovenšĉini. Potrebuje veliko pogovora, na splošno in v zvezi s
teţavami na ĉustvenem podroĉju. Le-te so se v letu pred usmeritvijo še posebej stopnjevale in
so vkljuĉevale tudi samomorilne misli. Takrat je med drugim povedal, da šolo doţivlja kot
zapor.
Njegova zanimanja so v primerjavi s sovrstniki ţe od nekdaj nekoliko drugaĉna, zaradi
ĉesar najde primernejše sogovornike veĉinoma pri odraslih. Všeĉ so mu vesolje in posamezne
tematike s podroĉja geografije sveta, tudi politiĉno dogajanje mu ni tuje.
Doma veliko prostega ĉasa preţivi ob brskanju po spletu, kjer informacije dobi
neselektivno, s strani odraslih nenadzorovano. V smislu zahtevnosti vsebin so mnoge
njegovim letom neprimerne. Iz pogovora z njim je razvidno, da prejetih informacij ne
ovrednoti kritiĉno, razume jih po svoje, ne nujno ustrezno, jemlje jih kot edine resniĉne.
Pogosto ga ni mogoĉe prepriĉati v nasprotno. Zaradi tega se je zmoţen tudi skregati.
Trenutno obiskuje zadnji razred v kombiniranem oddelku na podruţniĉni šoli. Sošolci in
ostali uĉenci ga tolerirajo. Najveĉ zaslug za to imajo uĉiteljice na šoli, ki spretno krmarijo
med teţavami, ki se pojavljajo. Ni izkljuĉen, a o dejanski sprejetosti ne moremo govoriti.
Prijateljev v pravem pomenu besede nima. V šoli se v prostem ĉasu najraje zaposli z risanjem,
ki je poleg tujega jezika njegovo najmoĉnejše podroĉje. Udeleţuje se ene od ponujenih
izvenšolskih dejavnosti.

3

Individualno delo z učencem

Ob zaĉetku izvajanja dodatne strokovne pomoĉi je bila za uĉenca najveĉja pozitivna
sprememba individualno delo. Pri tem je bilo poleg dodatne ali drugaĉne razlage snovi še
pomembneje, da je imel veĉ moţnosti za pogovor, poĉutil se je slišan. K uram je rad prihajal,
od njih je odhajal nasmejan.
V oĉi je najbolj bodel zaostanek na specifiĉnih uĉnih podroĉjih in v okviru tega
neavtomatiziranost poštevanke. Vzrok temu so bile predvsem specifiĉne razmere doma (zelo
nespodbudno okolje), zaradi ĉesar ni mogel razviti ustreznih delovnih navad. Sebe je
poslediĉno smatral za neumnega. Redno je bila prisotna avtoagresija, kar je pri sošolcih in
predvsem drugih uĉencih sproţalo neprijetne obĉutke in le poveĉevalo njegovo nesprejetost
med njimi.
Ker je tekoĉe šolsko delo v veliki meri temeljilo na poznavanju poštevanke, smo se ob
tesnem sodelovanju s takratno razredniĉarko in uĉiteljico v oddelku podaljšanega bivanja dela
lotili tam. S strukturiranim, še bolj pa z rednim delom je v roku nekaj mesecev poštevanko
usvojil do te mere, da je bil pri delu bistveno bolj samostojen in hiter. Ocene, ki so sledile, so
bile ne le pozitivne, ampak tudi prav dobre. Obenem je rasla tudi njegova samopodoba in z
njo samozavest. Od besed: »Sovraţim matematiko!« je v drugi polovici šolskega leta prešel
na izjavo: »Mislim, da bi mi bila lahko matematika celo malce všeĉ.«
V ure dodatne strokovne pomoĉi nenehno vkljuĉujem veliko humorja, kar je pri tem
uĉencu zelo pomembno še posebej v ĉasih, ko ĉustveno slabše funkcionira. To je najveĉkrat v
obdobjih pisnih ocenjevanj znanj pri matematiki in slovenšĉini, kar mu predstavlja velik stres.

500

Ĉe s humorjem ne uspem doseĉi ţeljenega cilja, to je, da bi se izvil iz primeţa negativnih
misli, se posluţujem motivacijskega govora. Na prvi pogled ni slišati kot motivacija, a vendar
v trenutkih depresije, ko se ujame v krog neproduktivnega in izĉrpavajoĉega tarnanja in
iskanja zunanjih krivcev, potrebuje nekoliko manj neţen pristop. Besede o realnem svetu, kjer
ĉlovek ne tarna in ne išĉe krivcev, ampak rešitve, ga v osnovi malce pretresejo, a tudi dajo
misliti in najveĉkrat hitro spravijo iz t. i. temnih misli. Pri tem imam obĉutek, da nenehno
hodim po robu. Nenehno se sprašujem, kdaj, do kdaj in do kje še lahko grem, a v dobrem letu
sodelovanja sva spletla moĉno medsebojno vez zaupanja, zaradi katere si to upam dovoliti.

4

Novo šolsko leto

Uĉenec je letošnje šolsko leto zaĉel bistveno drugaĉe. Na splošno je bolj sprošĉen, k
uram prihaja boljše volje, z izzivi na uĉnem podroĉju se bolje spoprijema. Delo s tem seveda
še ni konĉano.
V ĉasu ocenjevanj so ĉustvene teţave pri uĉencu še vedno oĉitne in s svojim vedenjem
(razburjanje, mahanje z rokami po zraku, kreganje itn.) je moteĉ ne le zase, ampak tudi za
svojo okolico. Zahtevnost in koliĉina dela se stopnjujeta, s tem pa je veĉ tudi moţnosti za
pojav novih teţav. A z gotovostjo lahko trdim, da je takih dogodkov bistveno manj kot lani
septembra, kar je bil tudi eden mojih poglavitnih ciljev pri delu z njim.

5

Kaj nam je uspelo in kako naprej

Pomembno je poudariti, da smo do trenutnega cilja lahko prišli le v sodelovanju z vsemi
udeleţenci v procesu, najbolj pa z razredniĉarkama in uĉiteljicama v oddelkih podaljšanega
bivanja. Njihovo sodelovanje z mano kot z zunanjim strokovnjakom, ki le obĉasno pride na
šolo, je odliĉno, kar ni vedno samoumevno. Njihova vloga je bila v prvem mesecu našega
sodelovanja kljuĉnega pomena, saj sem le tako lahko dobila dovolj informacij, ki so mi
pomagale sestaviti celotno sliko. Na podlagi tega smo hitro našli vzroke za uĉenĉeve teţave, z
njihovim reševanjem se je tudi vedenje spremenilo. S stresnimi situacijami se bolje
spoprijema, zato je za okolico dosti manj moteĉ.
Pri vsem skupaj smo in še vedno imamo pred oĉmi dejstvo, da bo uĉenec z naslednjim
šolskim letom šolanje nadaljeval na centralni šoli. Tam je zaradi veĉjega števila uĉencev in
drugaĉne šolske dinamike veĉja moţnost, da bo postal hitra in lahka tarĉa medvrstniškega
nasilja. V okviru interdisciplinarnega tima bomo uĉenca še naprej spremljali, izvajali dobro
prakso in iskali moţnosti, kako mu še naprej nuditi ustrezno podporo.

6

Literatura

Peĉjak, S. (2014). Medvrstniško nasilje v šoli. Ljubljana: Znanstvena zaloţba Filozofske
fakultete.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1/ (2011). Uradni list RS, št.
58/11 (22. 7. 2011). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896.

501

SEM drugačen, nisem napačen
I am different, not wrong
Bojana Matić Risteski, univ. dipl. soc. ped., Center za sluh in govor Maribor, Projekt Socialna
vkljuĉenost, Enakopravnost in Moţnosti za vse (projekt SEM)

Povzetek
Vrstniško nasilje je resen problem, ki je toliko bolj izrazit in pereĉ v odnosu do oseb s
posebnimi potrebami, zato se je nanj potrebno odzivati in ga prepreĉevati. Ob tem je potrebno
upoštevati tudi širši druţbeni kontekst in prevladujoĉa stališĉa druţbe do oseb s posebnimi
potrebami.
S projektom SEM si prizadevamo za celostno naslavljanje teţav pri socialnem,
izobraţevalnem, delovnem in druţbenem vkljuĉevanju otrok s posebnimi potrebami. Pristop,
ki smo ga razvili, se je po dosedanjih izkušnjah pokazal kot dobrodošla dopolnitev podpore
tako za otroke s posebnimi potrebami kot tudi za druţine, strokovne delavce in delodajalce,
kar prispeva k zmanjševanju nasilja.
Kljuĉne besede: vrstniško nasilje, nasilje, otroci s posebnimi potrebami
Abstract
Bullying is a serious problem which should be addressed and prevented especially in
relation to people with special needs. At the same time, it is necessary to take into account the
wider societal context as well as the societal attitudes towards people with special needs.
The SEM project addresses the issues in social, educational, work and societal inclusion
of young people with special needs. The approach we have developed has shown so far as a
welcomed additional support for the children with special needs, as well as for the families,
professionals and employers, which contributes to the reduction of violence.
Key words: bullying, violence, children with special needs
Lektorica: Breda Kramar, prof.

1

Uvod

Nasilje je dejavnik, ki obsega mnoštvo pojavnih oblik. Lešnik Mugnaioni (2014) navaja,
da opredelitev nasilnega dejanja ni nekaj samoumevnega, enoznaĉnega ali univerzalnega,
temveĉ ga vedno opredeljujemo znotraj doloĉenega kulturnega in druţbenega konteksta.
»Iskanje definicije nasilja zato ni predvsem spoznavni problem, ampak vrednostnonormativni, celo politiĉni proces, v katerem osebe, v skladu s svojimi vrednotami in normami,
vedno znova doloĉajo, kaj je in kaj ni nasilje« (Muršiĉ, 2008: 15, v Lešnik Mugnaioni, 2014:
93). Tudi nasilje med mladimi je odraz širših dogajanj in stališĉ druţbe, zato ga je potrebno
razumeti v širšem druţbenem kontekstu, ki tovrstno nasilje legitimizira z razliĉnimi oblikami
diskriminacije in drugaĉenja.
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2

Vrstniško nasilje in otroci s posebnimi potrebami

Ko govorimo o nasilju med vrstniki oz. vrstniškem nasilju (angl. bullying), imamo v
mislih situacije, ko nekdo ravna tako, kot da je moĉnejši, s ĉimer odvzame pravice vrstniku.
Za pojav vrstniškega nasilja je znaĉilno neravnovesje moĉi, pogosto pa pride tudi do
stopnjevanja nasilja. Eno izmed zaĉetnih definicij vrstniškega nasilja je podal Olweus (1995)
in jo opredeli kot negativno vedenje, fiziĉno ali psihiĉno, ki se ponavlja ali traja dlje ĉasa in
ga izvaja ena oseba ali skupina.
Vrstniško nasilje lahko zavzema razliĉne oblike, ki so lahko odkrite ali prikrite. Poznamo
veĉ oblik vrstniškega nasilja: fiziĉno, verbalno, ĉustveno, spolno, socialna izolacija, spletno
nasilje (angl. cyberbullying) in drugo. Posledice vrstniškega nasilja so pogosto resne in
dolgotrajne za vse vpletene.
Pogosta tarĉa vrstniškega nasilja so otroci s posebnimi potrebami (PP). Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) v 2. ĉlenu opredeljuje otroke s PP kot:
otroke z motnjami v duševnem razvoju; slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro
vidne funkcije; gluhe in naglušne otroke; otroke z govorno-jezikovnimi motnjami; gibalno
ovirane otroke; dolgotrajno bolne otroke; otroke s primanjkljaji na posameznih podroĉjih
uĉenja; otroke z avtistiĉnimi motnjami; otroke s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno
pomoĉjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja.
Vzroki za prisotnost vrstniškega nasilja nad otroki s PP so kompleksni. Frostad in Pijl
(2007) ugotavljata, da pribliţno 20 do 25 odstotkov uĉencev s PP v redni šoli ni bilo
vkljuĉenih v skupino svojih vrstnikov, saj so uĉenci v povpreĉju bolje sprejemali vrstnike
brez PP. Podatki raziskave so pokazali, da so bili uĉenci s PP v skupini izolirani bolj, kot so to
menili uĉitelji in starši.
Razpotnik in Dekleva (2015) navajata, da so predsodki, na podlagi katerih nekateri
trpinĉijo svoje vrstnike, vselej preslikava predsodkov razširjenih v širši javnosti. Pri
naslavljanju vrstniškega nasilja je potrebno torej upoštevati tudi prevladujoĉa stališĉa druţbe
do oseb s PP.

3

Projekt SEM kot prispevek k preprečevanju vrstniškega nasilja

Pušnik (2012) navaja, da je stiske otrok, ki se sooĉajo z vrstniškim nasiljem mogoĉe
prebroditi s pomoĉjo preventivnega dela v šoli in v partnerskem sodelovanju s starši. Kakšna
bodo razmerja med šibkejšimi in moĉnejšimi posamezniki ali druţbenimi skupinami, je
odvisno od naših skupnih dogovorov. Nadalje Razpotnik in Dekleva (2015) opozarjata, da je
bolj kot nadzor konkretnih ljudi (storilcev ali ţrtev), pomembno vzpostavljanje refleksivnega
odnosa do celotnega druţbenega konteksta, v katerem se vzpostavljajo razliĉne oblike nasilja.
Na Centru za sluh in govor Maribor, v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji (OŠ Antona
Janše Radovljica in Zavod Vitis, Center za izobraţevanje, usposabljanje in rehabilitacijo
Ptuj), izvajamo v obdobju 2017-2022 projekt Socialna vkljuĉenost, Enakopravnost in
Moţnosti za vse (v nadaljevanju: projekt SEM), s katerim celostno naslavljamo problematiko
socialne in ekonomske depriviligiranosti mladih s PP. Projekt SEM je bil izbran na javnem
razpisu Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport za izbor operacij »Spodbujanje socialne
vkljuĉenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«, sofinancirata ga
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Projekt SEM je namenjen mladim z motnjo v duševnem razvoju, gluhim in naglušnim,
mladim z govorno-jezikovno ter avtistiĉno motnjo. Omenjeni imajo zaradi specifik svojih
motenj teţave pri prilagajanju na izobraţevalno, delovno in druţbeno okolje nasploh, pri
ĉemer zaradi svojih teţav, premalo podpore in razumevanja v okolju pogosto postanejo tarĉa
vrstniškega nasilja.
Z aktivnostmi projekta SEM razvijamo model dolgoroĉnega (ţe od obdobja osnovne
šole) in na dejanske potrebe usmerjenega programa usposabljanja mladih s PP. Model nudi
neposredno podporo v vseh ţivljenjskih okoljih mladostnika s PP (Slika 1).

Slika 1: Ţivljenjska okolja mladostnika s posebnimi potrebami (PP).
Dejavnosti so zasnovane tako, da se mlade v ĉim veĉji meri opolnomoĉi za tvorno
vkljuĉevanje v druţbo, pri ĉemer si aktivno prizadevamo tudi za izobraţevanje in osvešĉanje
širše javnosti o mladih s PP.
V okviru projekta SEM problematiko vrstniškega nasilja in socialne izkljuĉenosti
mladostnikov naslavljamo celostno. To uresniĉujemo na naslednje naĉine, ki se medsebojno
dopolnjujejo in prepletajo:
 z individualnim delom z mladostnikom s PP v domaĉem, izobraţevalnem in delovnem
okolju, kar omogoĉa razvoj zaupnega odnosa in hitrega odzivanja na zaznane stiske;
 s skupinskim delom z mladostniki s PP (izvajanje podporne skupine za dijake, v
okviru katere urimo socialne in druge vešĉine ter krepimo socialna omreţja);
 s sodelovanjem, izobraţevanjem in svetovanjem šolskim skupnostim in strokovnim
delavcem na šolah (strokovni delavec s svojim odnosom do uĉenca s PP predstavlja
pomemben vzgled drugim uĉencem), ki jih udeleţenci projekta SEM obiskujejo.
 s svetovanjem staršem (izvajanje podporne skupine za starše in redna komunikacija z
njimi);
 z izobraţevanjem in svetovanjem delodajalcem;
 z aktivnim vkljuĉevanjem in soustvarjanjem dogodkov v lokalni skupnosti, s ĉimer si
prizadevamo za krepitev ozavešĉanja širše javnosti ter rušenja predsodkov o osebah s
PP.
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Vodilo pri našem delu je bila krepitev tako posameznika s PP kot tudi ĉlanov skupnosti v
domaĉem, izobraţevalnem, delovnem in lokalnem okolju. Le tako lahko (so)ustvarjamo varna
in sodelovalna okolja, v katerih bo prisotno ĉim manj nasilja.

4

Zaključek

Vrstniško nasilje je resen problem, ki je toliko bolj izrazit in pereĉ v odnosu do oseb s PP,
zato se je nanj potrebno tako odzivati kot tudi prepreĉevati. Ob tem pa menim, da ni dovolj,
da delujemo zgolj na zmanjševanju in prepreĉevanju nasilja, temveĉ si je potrebno aktivno
prizadevati tudi za krepitev širšega razumevanja sveta, v katerem ţivimo, in procesov, ki v
tem svetu potekajo.
Osebe s PP s svojo prisotnostjo v razrednih in drugih skupnostih dajejo priloţnost
preostalim ĉlanom druţbe, da na podlagi neposrednih izkušenj prevetrijo svoja omejujoĉa
prepriĉanja in predrugaĉijo izkljuĉujoĉe prakse. Namesto za loĉevanje lahko »drugaĉnost«
oseb s PP postane osnova za povezovanje, ki temelji na spoznanju, da ima vsakdo izmed nas
svojo (p)osebnost.
Pristop, ki smo ga razvili v okviru projekta SEM, se je po dosedanjih izkušnjah v praksi
pokazal kot dobrodošla dopolnitev podpore tako za osebe s PP kot tudi za druţine, strokovne
delavce in delodajalce.

5
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»Skillstreaming« kot priloţnost za sistematično učenje socialnih veščin
»Skillstreaming« als eine Möglichkeiten für das systematische Lernen
sozialer Fertigheiten
Petra Starovasnik Dumić, prof. RP
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

Učencu, ki se je hudo bal,
da bi naredil kako napako,
je učitelj rekel:
«Tisti, ki ne naredijo nobenih napak,
naredijo največjo napako od vseh –
ne poskusijo nič novega.
/Anthony de Mello/
Povzetek
Problem povezan z vedenjem v šoli, o katerem se veliko govori v strokovni javnosti, je
problem nasilja v šoli. Le-to se nanaša na vrstniško zastraševanje ter na razliĉne oblike
nasilnega vedenja proti odraslim v šoli in tudi lastnini.
Agresivno in nasilno vedenje uĉencev pelje do socialne izolacije s strani vrstnikov in
uĉitelja. Strategije za prepreĉevanje nasilja so tematika, s katero se v današnjem ĉasu ukvarja
prav vsaka šola. Ker je šola dolţna poskrbeti za varno okolje, je na odliĉni poti, ĉe bo zaĉela
uvajati uĉenje socialnih strategij, saj le-te nedvomno vzpodbujajo pozitivno reševanje
konfliktov, poveĉujejo samozavest ter obĉutek pripadnosti uĉencev.
Kljuĉne besede: šola, uĉenci, nasilje, socialne vešĉine.
Zusammenfassung
Problematisches Verhalten in der Schule, über das in der Fachwelt häufig diskutiert wird,
ist das Problem der schulischen Gewalt. Dazu zählt man Einschüchterung der Gleichaltrigen
und verschiedene Formen von Gewalt gegen Erwachsene in der Schule und Beschädigung des
Eigentums.
Das aggressive und gewalttätige Verhalten der Schüler führt zu sozialer Ausgrenzung von den
Gleichaltrigen und Lehrern. Gewaltpräventionsstrategien sind das Thema, mit dem sich heute
jede Schule befasst. Weil die Schule dazu verpflichtet ist, ein sicheres Umfeld zu schaffen, ist
sie auf dem besten Weg, wenn sie das Lernen sozialer Strategien fördert, denn die veranlassen
zweifellos eine positive Konfliktlösung, steigern das Selbstwertgefühl und das
Zugehörigkeitsgefühl der Schüler.
Lektor: Petra Starovasnik Dumić
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Druţina ima dominantno in neobhodno vlogo pri vzgoji mladostnikov. V druţinskem
krogu se otrok uĉi vedenjskih vzorcev, sporazumevanja, tvori stališĉa in osvaja vrednote do
samega sebe in do soljudi.
Mnoge raziskave so pokazale, da imajo medosebni odnosi v druţini poglavitni vpliv na
vedenje otroka.
Otroci prihajajo v šolo z doloĉenimi preddispozicijami, temperamenti in vedenji, ki jih
lahko oznaĉimo kot vstopne lastnosti/karakteristike. Nekateri otroci prihajajo v šolo z
vstopnimi lastnostmi, ki jih pripravljajo na šolske zahteve, medtem, ko drugi otroci prinašajo
vedenjske karakteristike, ki niso skladne s šolskimi zahtevami.
Da bi lahko zadovoljevala potrebe tudi teh uĉencev, šola potrebuje raznolike pristope.
Bowman (1994; Winfield, 1994; v Bašić, 2004) poudarja, da se je do petega leta velika veĉina
otrok nauĉila socialnih druţbenih norm, pravil in pomena svoje skupnosti.
Obvladali so jezik, s katerim se govori doma, ustanovili in vzpostavili so odgovarjajoĉe
socialne vezi v svojih druţinah in sosešĉini, se nauĉili razliĉnih kategorij in simbolov in lahko
so organizirali in regulirali svoje lastno vedenje v okolišĉinah (situacijah), ki so jim znane.

1

Način spodbude: učenje pro-socialnih spretnosti

V preteklosti so se na podlagi pedagoških intervencij ukvarjali zgolj s strategijami za
zmanjševanje odstopanja od ustreznega vedenja oz. z izkoreninjenjem odstopanja od
ustreznega vedenja. To se je delalo tako, da se je uĉencem vzelo razne privilegije. Uĉenci, ki
se npr. redko »ustrezno« obnašajo, tudi takrat ne dobijo pohvale za to vedenje, paĉ pa v veĉini
primerov le grajo. Uĉenci tako dobijo nek negativen odziv - negativno spodbudo.
Uĉenje »pro-socialnih« spretnosti (McGinnis, 1997) pa uĉence pripravi do tega, da se
uspešno odzivajo v hipotetiĉnih situacijah in situacijah v resniĉnem ţivljenju. Kljub temu, da
se v ĉasu samega uĉenja negativno vedenje še ponavlja, imajo uĉenci vseeno moţnost zgraditi
alternativne vzorce za reševanje problemov v raznih situacijah.
Pomembno je, da uĉence uĉitelj pri tem vzpodbuja tako, da v problemski situaciji
uporabijo nauĉene procese, bodisi v šoli ali izven nje. Uĉenec s tem usmeri svojo energijo v
pozitivno reševanje problemske situacije.

2

Način, kako okrepiti samozavest

Avtorja McGinnis in Goldstein (1997) pravita, da ko uĉitelji opisujejo disciplinsko
problematiĉnega uĉenca, pogosto uporabljajo izraz – šibka samozavest.
Svetovalni delavci, uĉitelji, psihologi,… pa se trudijo, da bi pri takih uĉencih okrepili
pozitivne obĉutke o sebi. Naĉin, kako lahko to storimo je ta, da uĉencu poveĉamo
kompetence. Tako se ne osredotoĉamo le na akademsko kompetenco (znanje), paĉ pa na
znanje, kako se obnašati v doloĉenih druţbenih situacijah, z namenom, da se otrokom poveĉa
število pozitivnih obĉutkov.
Avtorja nadalje opozarjata na problem mnogih programov, ki se uporabljajo za
izboljševanje vedenja. Uĉencem ti programi pomenijo zgolj nagrade in kazni, za doloĉeno
vedenje, ki jih doloĉajo seveda odrasli. In zaradi tega se poĉutijo nemoĉne.
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Takrat, ko pa se uĉenec nauĉi, kako bo v neki situaciji reagiral, s tem dobi kontrolo in
odgovornost za svoje ravnanje. Tako tudi laţje naredi povezavo med svojim dejanjem in
pozitivnimi posledicami.
Ko se uĉenci zavedajo, da imajo orodje, s katerim so sposobni drugaĉe ravnati, postanejo
samozavestnejši, saj se lahko sami odloĉijo, kako bodo v problemski situaciji ravnali.

3

Metoda »Skillstreaming«

Skillstreaming je strategija, ki je namenjena sistematiĉnemu pouĉevanju socialnih vešĉin
za zadovoljevanje potreb otrok in mladostnikov, ki kaţejo agresijo, nezrelost, umik in drugo
problemsko vedenje. Za uĉence, ki zelo odstopajo od »ustreznega« vedenja predstavlja neke
vrste zdravljenje. Tako se mora npr. uĉenec, ki ima teţave s koncentracijo najprej nauĉiti
strategij: dokonĉevanja nalog, ignoriranja zunanjih impulzov, sledenja navodilom.

4

Proces dela pri metodi Skillstreaming
Metoda Skillstreaming ima štiri osnovne uĉne postopke:
1. modeliranje (uĉenje z imitacijo);
2. igranje vlog
3. povratne informacije o uspešnosti (ponujajo konstruktivne predloge, spodbudo in
odobritev);
4. prenos usposabljanja in domaĉih nalog (uporaba doloĉene spretnosti v razliĉnih
situacijah).

Vsako vešĉino nauĉimo po zaporedju korakov, ki ponazarjajo, kako so ti postopki
vkljuĉeni v lekcijo.
 Definiranje strategije
Uĉitelj uĉencem predstavi strategijo in njene cilje. Za uĉence predstavlja to pot k
boljšemu razumevanju tega, kar bodo poĉeli.
 Uĉenje z modelom
Modeliranje v tem primeru pomeni uĉenje s posnemanjem. Raziskave kaţejo, da
takšno uĉenje krepi uĉenje vedenja. Uĉenci se s posnemanjem namreĉ uĉijo
neagresivnega ravnanja, pomaganja drugim, samostojnega dela.
 Ustvarjanje potrebe po strategiji
V skupini je potrebno vzpostaviti realistiĉen vzrok za uporabo neke strategije. Tako
vsak uĉenec na kratko pove, kje, kdaj in s kom bi se mu zdelo primerno doloĉeno
strategijo uporabiti.
 Izbira partnerja za igro vlog
Uĉitelj izbere uĉence – prostovoljce, ki bodo igrali situacijo (sodelovati morajo vsi
uĉenci, da bodo lahko kasneje situacijo poustvarjali).
 Priprava na igro vlog
Pomembno je, da uĉenec opiše, v kateri situaciji bi nauĉeno strategijo uporabil. Tako
mora podrobno opisati atmosfero, ki jo je pri tem ĉutil. Sam si izbere partnerja, po
moţnosti takega, ki mu je znaĉajsko ĉim manj podoben oz. ga najbolj spominja na
resniĉno osebo. (Situacija mora biti pripravljena ĉim bolj realistiĉno.)
 Izvedba igre vlog
Vodja skupine opozori ĉlane na njihove vloge in jih spomni, za kaj so odgovorni.
Glavni igralec pa nato zaĉne z vedenjskimi koraki in pri tem na glas razmišlja (govori
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na glas, kar bi se mu pri doloĉeni situaciji pletlo po glavi). Drugi igralec se ob tem
odziva, ostali ĉlani pa opazujejo. En ĉlan skupine na tablo piše, kateri koraki so bili
uporabljeni ter v kakšnem vrstnem redu. Ĉlani pa opazujejo drţo telesa, obrazno
mimiko igralcev, ton glasu, izbiro besed,… Vodja skupine ob tem pazi, da igralca ne
odstopata od doloĉenih korakov. Ĉe odstopata, ju opozori. Situacija se igra tako dolgo,
dokler niso na vrsti vsi ĉlani skupine.
 Povratna informacija uĉitelja
Uĉenci dobijo povratno informacijo po vsaki odigrani situaciji. Najprej soigralec pove
mnenje, kako je vedenjsko strategijo in posamezne korake uporabljal igralec. Nato
povedo svoje mnenje še ostali ĉlani – opazovalci. Skupaj ocenijo ali so bili koraki
strategije uporabljeni in kako dobro. Pozitivne stvari pohvalijo. Nato pove svoje
mnenje še glavni igralec, ki se odzove tudi na komentarje opazovalcev ter oceni lastno
obnašanje. Vsi udeleţenci morajo paziti, da njihovi komentarji niso splošni, ampak se
res nanašajo zgolj na oceno korakov nauĉene strategije. (Vĉasih je dogajanje tudi
dobro posneti, da lahko uĉenci vidijo svoje besedne in nebesedne odzive.)
 Domaĉa naloga
Vsaki uspešni igri vlog sledi spodbuda, da uĉenci poskusijo nauĉeno strategijo
uporabiti v resniĉnem ţivljenju. Preprosta domaĉa naloga je, da uĉenci prenesejo
znanje na situacije v razredu ali v šoli ter tako poĉasi gradijo na bolj zahtevnih
situacijah.
Metoda dosega zavidljive rezultate kot preventiva v razredih, kjer še ni nekih veĉjih
teţav. Uĉencem namreĉ uĉenje socialnih strategij poveĉa osebno zadovoljstvo.
Tako se lahko uĉenci, ki imajo veĉje teţave, z omenjeno metodo nauĉijo vrsto socialnih
strategij, s katerimi se poveĉa njihova samostojnost, s tem pa postane njihovo ţivljenje bolj
zadovoljivo.
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Nagrajevanje
Rewarding system
Klemen Klavĉiĉ, organizator poslovanja v gostinstvu, uĉitelj praktiĉnega pouka, Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana.

Povzetek
Strokovni delavci v šolah imajo jasno zaĉrtane uĉne cilje. Manj jasno pa je, katere
socialne in ĉustvene spretnosti naj bi imeli otroci razvite ob doloĉeni starosti. Pri uĉenju
slednjih se strokovni delavci pogosto posluţujejo nagrajevanja izraţanja priĉakovanih oblik
vedenja ali spretnosti in ustreznih posledic v primeru izraţanja neţelenih oblik. Pri tem je
pomembno, da so nagrade otrokom zanimive, pomembne, zato morajo strokovni delavci k
nagrajevanju pristopati naĉrtno. Opisan naĉin nagrajevanja je prilagodljiv in ukrojen glede na
ţelje uĉitelja in potrebe otroka ter spodbuja otroka k temu, da se ne primerja z drugimi,
temveĉ tekmuje s samim seboj.
Kljuĉne besede: socialne spretnosti, ojaĉevanje, naĉin nagrajevanja
Povzetek v angleškem jeziku
Expert workers in schools have clear learning aims which all pupils should achieve by the
end of the school year. It is less clear as to which social and emotional skills children of a
certain age should have. Rewarding, if expected forms of behaviour or skills are expressed,
and suitable consequences, if unwanted forms of behaviour are shown, are used when
teaching these skills. It is important for the rewards to be interesting and important for the
children. The described rewarding system is adjustable. It encourages the child not to compare
himself with others, but to compete against himself.
Lektorica: Andreja Kosec

1

Ţeleno vedenje

“Nagrada je kaţipot k ustreznemu vedenju. S tem, ko otroka nagradimo, mu povemo,
katero vedenje nam je všeč oziroma je za nas sprejemljivo. Nagrada vzbuja v otroku prijetne
občutke, saj je vesel, da je izpolnil pričakovanja staršev, da so opazili njegov trud in doseţek
… Ni nujno, da nagrade vedno razumemo kot konkretno stvar, saj je otroku nagrada ţe
izraţeno veselje staršev pri njegovem ustreznem dejanju. Zato ne smemo zanemariti pohvale
kot simbolične nagrade.” (Milivojević idr., str. 49.)
Ustanove za vzgojo in izobraţevanje otrok imajo jasno zaĉrtane uĉne cilje, ki jih morajo
otroci ob zakljuĉku vsakega šolskega leta dosegati, socialni, ĉustveni in vedenjski cilji pa
ostanejo skriti v ozadju, prepušĉeni presoji posameznega strokovnega delavca ali strokovne
skupine.
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2

Sistem nagrajevanja

Webster-Stratton (2016) pravita, da otroci v nekem trenutku potrebujejo varno okolje in
navezanost, v drugem pa obĉutek samostojnosti, saj hoĉejo dokazati, da nekaj zmorejo sami.
Velikokrat preverjajo meje svojega okolja, kaj je torej dopušĉeno in kaj ne. Odkrijejo, da v
šoli veljajo drugaĉna pravila in drugaĉni odzivi odraslih in otrok. Na te nasprotujoĉe si
potrebe in pritiske se lahko otroci, kadar ni po njihovo, odzovejo z izbruhi jeze, z jokom ali z
drugimi, neţelenimi vedenji. Lahko se pojavijo tudi laţ, kraja, agresivni izbruhi, da bi dobili
pozornost. Lahko pa se zaprejo vase in se izogibajo okolišĉinam, ki jim vzbujajo strah.
Da bi dosegli zdravo samospoštovanje, mora biti vzgoja otrok uravnoteţena, kar
vkljuĉuje tri osnovne dimenzije (Milivojević idr., 2008):
 postavljanje ciljev, zahtev in priĉakovanj,
 pohvale in kritike ter
 nagrade in kazni.
Webster-Stratton (2016) opisujeta, da imamo do otroka doloĉena priĉakovanja,
postavljamo mu zahteve in cilje z namenom, da ga pripravljamo na odraslo ţivljenje. Pri tem
je smiselno upoštevati otrokovo starost, zrelost in njegove sposobnosti. Pohvale in kritike so
pomembne, da se poĉutimo uspešne in zadovoljne. Otroci potrebujejo pozornost, pohvalo in
priznanje odraslih, da se dobro poĉutijo v svoji koţi, so samozavestni in ponosni nase.
Pomanjkanje pozornosti in pohval ob primernem vedenju lahko okrepi neţeleno vedenje. Ob
podajanju kritike je pomembno, da kritiziramo otrokovo vedenje in ne njegove osebnosti, saj
slednje lahko vodi v slabo samopodobo. Nagrade in kazni so lahko simboliĉne ali pa
konkretne, materialne.

3

Nagrajevanje in kaznovanje

Hrovat Kuhar (2017) pravi, da sta nagrada in kazen pomembni in moĉni orodji. Obe
spodbujata ţeleno vedenje na raĉun zmanjševanja neprimernega vedenja. Sprva otrok izraţa
zaţelene oblike vedenja in odzivanja, ker je to povezano z nekim prijetnim obĉutjem
(nagrado), kasneje pa to ponotranji. Ta naĉin otroka motivira za tekmovanje s samim seboj.
Larriba-Quest (2017) opredeli dve obliki ojaĉevanja: pozitivno in negativno. Pri
pozitivnem ojaĉevanju sledi nagrada takrat, ko ţelimo poveĉati ustrezne oblike vedenja. Pri
negativnem ojaĉevanju pa umaknemo, odvzamemo neprijeten draţljaj ali situacijo prav tako z
namenom poveĉanja ustreznega vedenja. Primer pozitivnega ojaĉevanja je nagrajevanje z
nalepko ali štampiljko, ko opravi neko zadolţitev. Primer negativnega ojaĉevanja pa je
omogoĉanje otroku, da zapusti uĉilnico za nekaj minut, ko ustrezno zaprosi za to. Ojaĉevanje
je ustrezno le, ko sledi primernemu vedenju, ko sledi posledica ob neţelenem vedenju in ko
otrok v prihodnosti izbira ţelene oblike odzivanja. Pri tem je pomembno, da so ojaĉevalci, ki
jih uporabljamo, otroku pomembni, zato lahko v izbiro ojaĉevalcev vkljuĉimo otroke.
Primarni ojaĉevalci so tisti, ki so naravni, kot na primer hrana ali senzorne izkušnje.
Sekundarni ojaĉevalci pa vkljuĉujejo stvari, aktivnosti, posebne ugodnosti, pohvalo in
pozornost.
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4

Nagrajevanje v razredu

Naĉin nagrajevanja, ki ga opisujem v nadaljevanju, so na ZGNL uvedli po vzoru Velike
Britanije, kjer je široko poznan, saj daje pozitivne rezultate pri uĉenju ţelenih oblik odzivanja
otrok. Osnovno izhodišĉe pristopa, imenovanega The Frog Factor, je: »Vedno z drugimi
ravnaj tako, kot ţeliš, da drugi ravnajo s tabo.« Da bi to lahko dosegli, moramo imeti razvito
naše ĉustveno zavedanje in sposobnosti prepoznavanja naših ĉustev. Zavedati se moramo
svojih moĉnih in šibkih podroĉij, izhajati iz preteklih izkušenj in biti odprti za iskreno
povratno informacijo in nenehno uĉenje.
Namen nagrajevanja je otroke nauĉiti prepoznavati in uravnavati svoja ĉustva ter ĉustva
drugih, hkrati pa naj bi se nauĉili razumeti, da njihovo poĉutje, ĉustva vplivajo na njihovo
vedenje in odzive.
Nagrajevanje poteka na naĉin, da otrok za pozitiven odziv dobi eno sliĉico. Ob izraţanju
neţelenega odziva pa mora eno od svojih ţe zasluţenih sliĉic dati tistemu, kateremu s svojim
neţelenim vedenjem povzroĉa negativne obĉutke ali mu škodi. Za zelo dobro se je izkazalo,
da posledica sledi takoj, ko se vedenje pojavi. Otrok se s tem nauĉi, da mora vsakiĉ, ko s
svojim vedenjem nekoga prizadene, za to osebo nekaj narediti. Zaĉenja se zavedati, da s
svojim vedenjem tudi sam nekaj izgubi, za kar se je pred tem trudil in otroka spodbuja k
razmišljanju o svojem vedenju in posledicah le-tega. Ko otrok zbere dogovorjeno število
sliĉic, sledi nagrada. V našem primeru smo uvedli razliĉne nagrade – materialne (nalepke),
doţivljajske (otroku ljuba aktivnost) in privilegije (lahko je prvi, uĉiteljev pomoĉnik, ima
zmanjšan obseg domaĉe naloge ipd.). Ko je otrok zbral dogovorjeno število sliĉic, si je lahko
izbral eno od nagrad. Pri nekaterih uĉencih se je izkazalo za uspešno, ĉe smo z njimi vnaprej
doloĉili nagrado.

5

Sklepne misi

Pomembno je, da evidenco pridobljenih sliĉic vodi uĉitelj, da se izognemo nagajanju in
prevaram s strani otrok. Opisan naĉin nagrajevanja je prilagodljiv glede na ţelje uĉitelja in
potrebe otrok in ni ĉasovno omejen. Uĉitelj lahko presodi, kako pogosto otrok prejme sliĉico
– enkrat ali veĉkrat v eni šolski uri, lahko je vezano na dan, dva dni ali na teden. Ne smemo
pa pozabiti, da je najbolj uĉinkovito nagrajevanje tisto, ki sledi takoj, ko se vedenje pojavi –
torej ob sami prisotnosti vedenja. Sliĉice so individualizirane glede na ţelje in potrebe otrok.
Prednost takšnega naĉina nagrajevanja je v sami prilagodljivosti – uĉitelj lahko najde
pozitivno vedenje v skoraj vseh situacijah in otroka nagradi za veĉ razliĉnih pozitivnih
odzivov. Uĉitelj ima moţnost nagraditi prav vsakega uĉenca glede na izkazana pozitivna
vedenja in dobre odloĉitve uĉenca. Ker je takšen pristop nagrajevanja individualiziran, otroka
spodbuja k temu, da tekmuje sam s sabo. Tak naĉin spodbujanja ustreznega vedenja pomaga
spremeniti zunanjo motivacijo (sliĉice, nagrade, privilegiji) v notranjo (rutina, da naredi
nekaj, ker je treba, za zadovoljstvo ob primernem vedenju) (Hrovat Kuhar, 2017).
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Delavnice kot preventivna dejavnost za preprečevanje medvrstniškega
nasilja
Workshops as a preventive activity to prevent bullying
Dr. Andreja Kozmus, univ. dipl. ped., OŠ Šmarje pri Jelšah

Povzetek
V šolah so pogosti manjši ali veĉji konflikti med uĉenci, ki lahko prerastejo v
medvrstniško nasilje. Razredniki so prvi, ki rešujejo razliĉne vzgojne probleme v oddelĉnih
skupnostih, pri reševanju le teh pa pogosto sodelujejo tudi s svetovalno sluţbo. Resno je
potrebno obravnavati vse primere medvrstniškega nasilja, še bolje pa je delovati preventivno.
Preventivne dejavnosti so uĉinkovitejše, ĉe so izvedene kot delavnice, kjer imajo otroci
aktivno vlogo. Za to so še posebej primerne ure oddelĉne skupnosti. Avtorica v prispevku
predstavi naĉin izvajanja delavnic, na katerih z razliĉnimi aktivnostmi spodbuja odgovornost
posameznikov, sprejemanje razliĉnosti in razvijanje pozitivne razredne klime.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, preventiva, razredne ure, delavnice
Abstract
At school, minor or major conflicts between pupils are common and can escalate into
bullying. Class teachers are the first to solve various problems in the classroom, and often
work hand in hand with counselling teachers. All forms/incidents of bullying should be taken
seriously. Nevertheless, preventive activities seem to bring better results. They are more
effective if they are carried out as workshops, where children can play an active role. Class
community hours are especially appropriate for carrying out the activities. In the article, the
author presents the way of conducting workshops which, through various activities, promote
the responsibility of individuals, the acceptance of diversity among all and the development of
a positive class climate.
Lektor: Nataša Korĉe, univ. dipl. prev.

1

Uvod

Konflikti so del ţivljenja vsakega posameznika, saj se ljudje razlikujemo na številnih
podroĉjih (Iršiĉ 2010). Nerazrešeni konflikti imajo negativne posledice na posameznike,
njihova razrešitev pa lahko pripomore k izboljšanju njihovih odnosov. Šola, ki zdruţuje
veliko število otrok, je zato tudi prostor za uĉenje spoštljivega sobivanja in komunikacijskih
ter socialnih vešĉin (Muršiĉ idr. 2010). Vse primere medvrstniškega nasilja (v nadaljevanju:
MN) je potrebno resno obravnavati, še bolje pa je delovati preventivno. Preventivne
dejavnosti so uĉinkovitejše, ĉe so izvedene kot delavnice, kjer imajo otroci aktivno vlogo
(Prgić 2010); še posebej v ĉasu ur oddelĉne skupnosti in v sodelovanju s svetovalno sluţbo.
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2

Preventivno delovanje za preprečevanje medvrstniškega nasilja

Za MN je v skladu s splošno sprejetimi definicijami opredeljeno tisto nasilje, ki je
ponavljajoĉe, usmerjeno proti toĉno doloĉeni osebi, z namenom, da bi storilec to osebo
prizadel oz. kršil njene ĉloveške pravice (Olweus 2003), ob prisotnem nesorazmerju moĉi
(Pušnik 1999). MN lahko delimo na neposredno (fiziĉno, besedno) in posredno (odnosno)
nasilje (Rigby 2002), v zadnjem ĉasu pa se nasproti naštetim tradicionalnim oblikam nasilja,
poudarja tudi spletno nasilje (Pšunder 2012).
Muršiĉ s sodelavci (2010) ugotavlja, da imajo tako ţrtve kot povzroĉitelji MN, slabše
razvite socialne in emocionalne kompetence, zato se pogosteje znajdejo v konfliktih. Da bi
otroke nauĉili spoštljive komunikacije, moramo ĉas v šoli nameniti tudi uĉenju tehnik za
reševanje medosebnih konfliktov in otroke ozavešĉati o ĉustvih in (ĉustvenih) odzivih na
nasilje.
Pri preventivnem delovanju imajo pomembno vlogo sestanki oddelĉne skupnosti. Le v
socialnih skupinah (oddelkih) je mogoĉe dosegati doloĉene socializacijske cilje, saj se
socialnih kompetenc (strpnost, medsebojna pomoĉ ...) ne da pridobiti brez vaje (Beĉaj 2001).
Peĉjak (2014) poudarja prednosti programov za prepreĉevanje MN na ravni celotne šole, ki so
obiĉajno uĉinkovitejši. Zajamejo dejavnosti ozavešĉanja, primernega reagiranja, utrjevanja
zavesti o nenasilju, asertivnem vedenju, sklepanju kompromisov, sodelovanju z drugimi,
razvoju prosocialnih vešĉin, sprejemanju aktivne vloge pri sooĉanju z MN, uĉenje strategij
reševanja konfliktov, komunikacijskih spretnosti …

3

Način izvedbe delavnic

Avtorica se je za pripravo delavnic naslonila na delo: Preventivne dejavnosti sistemskega
pristopa k medvrsniškemu nasilju v VIZ (Klemenĉiĉ idr. 2016) in knjigo: Pri nas doma se
pogovarjamo: za druţine, ki hočejo več (Vtiĉ-Tršinar 2006), hkrati pa upoštevala naĉela
Inštituta SSEHV (Hribar 2007), po katerih, naj bi vsaka delavnica vsebovala 5 tehnik uĉenja:
a) pozitivne misli, b) pripovedovanje zgodb c) skupno petje pesmi, ĉ) poglabljanje vase in d)
skupne aktivnosti. Tehnike niso nove, vsak uĉitelj jih je pri svojem delu zagotovo ţe uporabil,
novost je, da so uporabljene skupaj, da bi se dotaknili ĉem veĉ aspektov ĉim veĉjega števila
otrok. Obiĉajno v enem razredu izvede štiri do pet razrednih ur letno. Ĉim manj aktivnosti naj
bi bilo izvedenih frontalno in v tekmovalnem duhu.
V nadaljevanju so naštete le nekatere (sodelovalne) aktivnosti: spoznavanje razlik med
uĉenci (oblikovanje skupin glede na priljubljeno barvo, letni ĉas …), razmejitev med konflikti
in MN, razlikovanje med toţenjem in iskanjem pomoĉi (primeri), vaja pozitivnih afirmacij
(Zmorem!), ogled spletne slikanice o spolnem nasilju Kiko in roka (spletni vir), pogovor ob
zgodbi Ţeblji v ograji (neznan avtor), da ţaljive besede pušĉajo brazgotine, petje pesmi o
prijateljstvu, ozavešĉanje lastnega vedenja z izvedbo ankete med uĉenci, ogled spletnega
videa Povej (spletni vir) …

4

Zaključek

Avtorica v prispevku predstavi vodenje delavnic na naĉin, ki zaobjame vse tipe uĉencev
in so ti zato bolj aktivni. Menjavanje aktivnosti pomaga tudi uĉencem s kratkotrajnejšo
pozornostjo, da sledijo delu. Takšno izvajanje preventivnih delavnic zahteva veliko priprav in
ĉas, da se uĉenci navadijo na nov naĉin dela. Izjemno pomembno je, da ne prezremo bolj
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zadrţanih uĉencev in da kljub njihovemu samostojnemu delu obdrţimo ţeleno smer poteka
delavnice in ukrepamo, ĉe nam uĉenci zaupajo informacije take vrste, ki to zahtevajo.

5
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Reševanje Markovih teţav
Solving Marko’s problems
mag.Renata Kranjc Vöröš, Osnovna šola I Murska Sobota

Povzetek
V zadnjem obdobju se v šolskem prostoru vse pogosteje sreĉujemo z uĉenci, katerih
vedenje vkljuĉuje razliĉne oblike nasilja. Tej tematiki posveĉamo na šoli veliko pozornosti in
energije. V svojem prispevku bom predstavila primer uĉenca Marka. Podrobneje so prikazani
koraki kako smo se lotili obravnave, kakšne oblike pomoĉi smo mu ponudili in v kolikšni
meri smo bili pri tem uspešni.
Kljuĉne besede: Nasilno vedenje, vloga druţine, vloga šole, primer iz prakse
Abstract
Now more than ever we have been dealing with students which portraits acts of violent
behaviour in schools. At our school we put a lot of focus and energy into this topic. In this
article I will present, in detail, the steps we took during the treatment of this case, forms of
help we offered him and to what extent were we successful.
Key words: The role of school, the role of family, violent behaviour, an example from
practice.
Ime in priimek lektorja: Karolina Vöröš

1

Uvod

V današnji druţbi je vse bolj v ospredju storilnost, tekmovalnost in individualnost. Zaradi
tega so izpostavljeni in ranljivi tisti posamezniki, ki imajo teţave na uĉnem in socialnem
podroĉju in so brez podpore druţine. Druţina je prva in osnovna celica, v kateri poteka
socializacija otroka in s svojimi znaĉilnostmi in odnosi vpliva na razvoj osebnosti otroka. Šola
pa naj bi pri otroku nadaljevala razvoj, ki ga je zasnovala druţina. Šola pa ni le institucija s
svojim delovanjem, ampak je okolje v katerem prihaja otrok v stike s svojimi vrstniki.
Doţivljanje sebe in svoje samopodobe je v veliki meri odvisno od ocene vrstnikov. Mnenja in
odobravanja vrstnikov dajejo mladostniku potrditev, da je sprejet, da je na pravi poti in s tem
laţje prebrodi krize odrašĉanja.
Zasnovo duhovnosti naj otrok dobi doma in jo v šolski skupnosti le še utrdi in razširi, ko
se preizkusi v urjenju medosebnih odnosov. Ker nima veĉ starševske zašĉite je še bolj
izpostavljen sporoĉilom, ki mu jih posredujejo drugi. V teh preverjanjih se nauĉi, kako naj se
obnaša do drugih, da bo od njih dobil tisto kar si ţeli, da ne bo odrinjen na rob dogajanja in da
bo od drugih vzbudil ustrezno zanimanje oz. pozornost. Nauĉi se tudi, kaj sme in ĉesa ne, kdaj
bo njegovo vedenje pohvaljeno in kdaj zasmehovano. (Šĉuka, 2007)
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Tako v druţini kot tudi v šoli obstajajo in veljajo doloĉena pravila, ki opredeljujejo
dolţnosti in odgovornosti uĉencev. Pri reševanju uĉenĉevih teţav je pomembno sodelovanje s
starši, dejstvo pa je, da je šola le dopolnilo druţinske vzgoje in ne njeno nadomestilo.

2

Marko

V nadaljevanju prispevka bom predstavila primer uĉenca Marka. Podrobneje so prikazani
koraki obravnave uĉenca, kakšne oblike pomoĉi smo mu nudili in v kolikšni meri smo bili pri
tem uspešni.
Marko je bil uĉenec osmega razreda. Ţivel je v enostarševski druţini z mamo in sestrico.
Starša sta se razvezala, ko je bil Marko v petem razredu. Takrat se je iz vaškega okolja
preselil skupaj z mamo in sestrico v mesto. V petem razredu, ko se je prešolal na našo šolo, je
bil miren, redkobeseden in vase zaprt fant. Do 6. razreda je imel prav dober uĉni uspeh. V
drugi polovici 7. razreda pa so se zaĉele pojavljati Markove teţave, zaĉel je izostajati od
pouka in njegov uĉni uspeh se je zelo poslabšal.
V 8. razredu so se zaĉele njegove teţave poglabljati, druţil se je s skupino uĉencev, s
katerimi je odhajal od pouka, pridobival je številne negativne ocene. Njegovo agresivno
vedenje se je stopnjevalo od kriĉanja na uĉence in uĉitelje, do verbalnih in fiziĉnih napadov. S
svojim neprimernim vedenjem je ţalil tako uĉence kot uĉitelje.
Marko je bil ob popoldnevih sam doma, saj je bila mama takrat v sluţbi. Imela sta slabe
odnose, do mame se je obnašal prezirljivo. Z oĉetom je imel le obĉasne stike. Na zaĉetku se je
mama odzivala in prihajala v šolo, potem pa je kljub številnim povabilom ni bilo mogoĉe
priklicati na pogovor.
Šele proti zakljuĉku šolskega leta je mama zaĉela ponovno sodelovati s šolo, nato se je
naposled vkljuĉil še Markov oĉe.

2.1 Reševanje Markovih teţav
Pomembno je, da z reševanjem teţav zaĉnemo dovolj zgodaj. Marko je bil fant, ki se je
zavedal svojih napak. Po razgovoru jih je sprevidel in obljubil, da jih ne bo ponavljal. A ţal
sam ni zmogel iz svojega obroĉa. Njegova samopodoba je bila zelo nizka, predvsem zaradi
odnosov v njegovi druţini. Materin odnos do Marka je bil zelo brezbriţen. On pa je s svojim
agresivnim vedenjem izkazoval svoje notranje motive, potrebo po uveljavljanju, po
sprejetosti, po potrditvi. Vse to je na skrajen naĉin iskal v skupini vrstnikov.

2.2 Marko v šoli
Marko je imel v šoli pomembne odnose tako z vrstniki kakor tudi z odraslimi. V šoli smo
pri obravnavi njegovega primera izbrali timski pristop. Skupaj smo naĉrtovali aktivnosti,
iskali razliĉne moţnosti in oblikovali individualiziran vzgojni program, kjer smo izpostavili
tri podroĉja vzgojnega delovanja: vzgojno, socialno in ĉustveno podroĉje.
Na vzgojnem podroĉju smo bili usmerjeni v korekcijo njegovega vedenje in odzivanja.
Ob neprimernem vedenju smo ţeleli doseĉi, da je sam sprevidel napake svojega vedenja.
Svoja vedenja je obţaloval, ĉeprav je to s teţavo priznal. Vsa dogovorjena pravila smo
zapisali, podpisali skupne dogovore ter skupaj tudi pregledovali uresniĉitve v zapisanem
dnevniku.

518

Ĉustveno podroĉje je pri Marku predstavljalo velik zalogaj. Usmerili smo se v
spoprijemanje z negativnimi ĉustvi in s pravilnim odzivanjem na negativna ĉustva. Preko
delavnic, ki smo jih izvajali tudi v Markovem razredu, je spoznaval razliĉna ĉustva ter izraţal
obĉutke ob njih, ter tako tudi spoznaval razliĉna ĉustvena stanja v odnosu do sošolcev,
prijateljev, staršev, uĉiteljev.
Na socialnem podroĉju smo krepili zavedanje o medsebojnih odnosih ter ga vzpodbudili
da razmišlja o pravih prijateljih.

2.3 Starši
Z uspešnim partnerskim odnosom pridobijo vsi; starši, uĉenec in uĉitelj. Starši pridobijo
informacije o otroku in njegovem napredku. Uĉenec je uspešnejši v šoli, uĉitelj pa dobi
vpogled v uĉenĉevo osebnost in njegovo ţivljenje izven šole, doma. Pri vzpostavljanju tega
odnosa je bila mama preveĉ popustljiva, premalo vztrajna in nedosledna pri postavljanju
zahtev in meja. Z mamo smo vzpostavljali jasne dogovore. V samo obravnavo uĉenca smo
vkljuĉili tudi strokovne sodelavke Centra za socialno delo Murska Sobota ter uspeli pridobiti
tudi sodelovanje oĉeta. S timskim delom smo mamo uspeli pripeljati do aktivnega
sodelovanja, a ţal je bila vse preveĉ popustljiva. Otroku ni bila zmoţna postaviti pravih pravil
in meja. Marko tako kljub kršenju dogovorov in pravil še vedno ni ĉutil nobenih posledic.
Starša se nista strinjala glede vzgoje in namestitve otroka. S timskim pristopom smo se
usklajevali.

2.4 Vključitev zunanje institucije
Ko je Marko dobil drugi vzgojni opomin, zaradi nasilnega vedenja, neopraviĉenih
izostankov in neupoštevanja doloĉenih pravil, smo se na šoli odloĉili, da njega in starše
vkljuĉimo v dodatno obravnavo k psihologu v ZD MS in Center za socialno delo Murska
Sobota. Povezali smo se v tim in skupaj pripravili naĉrt dela.

3

Zaključek

Obravnava uĉencev z vedenjskimi teţavami ostaja neizpeto podroĉje dela vseh
strokovnih delavcev na šolah. Uĉenci prihajajo iz razliĉnih druţinskih in socialnih okolij,
imajo razliĉne osebnostne lastnosti in vsak je drugaĉe opremljen za sooĉanje s takšnimi in
drugaĉnimi izzivi. Marko je fant, kateremu je manjkal najpomembnejši dejavnik v odrašĉanju.
To je druţina, s svojo dinamiko, varnostjo, naklonjenostjo, toplino, zdravimi mejami in
avtoriteto. Zaradi vzgojnih opominov in ţelje po spremembi okolja, so se starši odloĉili za
prešolanje v novo šolsko okolje.
Ne smemo pa pozabiti, da se stiske v otroku kopiĉijo in poĉasi narašĉajo, ko pa jih ta veĉ
ne zmore obvladovati, jih izraţa z agresivnim vedenjem. V ţelji, da se takšen otrok nauĉi
drugaĉnega vedenja, je primoran prehoditi dolgo in naporno pot. Prav takšna pot pa ĉaka tudi
Marka.
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Nasilje ≠ nasilje
Violence ≠ violence
Tanja Lozej, prof. defektologije, OŠ Kozara Nova Gorica.

Povzetek v slovenskem jeziku
V zadnjih letih opaţamo na osnovni šoli s prilagojenim programom z niţjim
izobrazbenim standardom vse veĉ nasilja: verbalnega, psihiĉnega ter tudi fiziĉnega. Pri
uĉencih se izraţa kot avtoagresija, agresija do drugih uĉencev, do delavcev šole, do staršev ter
do stvari v okolju, kjer se uĉenci gibljejo. Med uĉence s takimi oblikami vedenja sodijo v
veliki meri uĉenci z avtizmom ter uĉenci z ĉustveno vedenjskimi motnjami. Pomembno je
razumevanje otrokovega vedenja v širšem kontekstu in iskanje vzrokov za takšno vedenje. Le
tako lahko pomagamo otroku in poslediĉno vsem, ki so z njim v stiku.
Kljuĉne besede: otrok z avtizmom, neţelene oblike vedenja, potreba po spremembah
Povzetek v tujem jeziku
Violence has been on the increase at our special needs school, which provides customized
basic school programmes. An increase in verbal, mental and physical violence in students has
been noted, expressed as auto-aggression, aggression towards other students, school workers,
parents, and the environment in which students move. Students with such behaviours are
largely students with autism and students with emotional and behavioural disorders. To
efficiently provide help and support to these students and those in contact with them, it is
important to understand such behaviour in a broader context and find the causes for it.
Kljuĉne besede: child with autism, unwanted behaviours, need for change
Ime in priimek lektorja: Tea Jejĉiĉ, univ. dipl. slov. slovenist

1

Porast nasilja in avtizem

Da je nasilje v šolah v porastu nas poleg strokovnjakov, obvešĉajo tudi mediji. Tako v
svetu, kot tudi pri nas, je v porastu avtizem, ki je kompleksna, vseţivljenjska motnja. Osebe z
avtizmom imajo teţave pri predelavi informacij, ki jih dobivajo iz okolja in iz telesa.
Izkazujejo primanjkljaje na podroĉjih socialne komunikacije in socialne interakcije ter na
podroĉju vedenja, interesov in aktivnosti (tako imenovana triada primanjkljajev). Prisotne so
tudi teţave na podroĉju senzoriĉne integracije.

2

Neţelene oblike vedenja

Pri otrocih z avtizmom se pogosto sooĉamo z neţelenimi oblikami vedenja, ki so lahko
nevarne zanj, za druge in okolico. Te oblike vedenja poskušamo razumeti z drugaĉnega
zornega kota.
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Kot ena izmed šestih ĉlanic, ki smo sodelovale v dvoletnem razvojno raziskovalnem
projektu z naslovom »Intenzivni vedenjski pristop po principih metode uporabne vedenjske
analize – ABA (Applied Behaviour Analysis) za otroke z avtistiĉno motnjo«, sem imela
moţnost spoznati nov pogled na samo vedenje in razumevanje le tega. Pridobljeno znanje
uporabljam pri svojem delu in ga delim med sodelavce in ostale v obliki predavanj in
delavnic. Ugotovitve projekta so bile uporabljene v doktorski disertaciji dr. Ane Bezenšek.
Po metodi uporabne vedenjske analize je vedenje razumljeno in pojmovano kot vse, kar
poĉnemo (tudi govor, hoja, drţa,…). Vsak draţljaj v okolici in/ali v nas samih sproţi odziv, ki
se vidi kot vedenje. Vedenje otroka z avtizmom je drugaĉno, nenavadno. Nekatere oblike
vedenja so pri njih samo neobiĉajne in mogoĉe nenavadne (vrtenje, guganje, oglašanje z
nenavadnimi glasovi, razna obsesivno kompulzivna vedenja, umik v svoj svet, drugaĉen naĉin
oblaĉenja,..), a vseeno nemoteĉe. Navedene oblike vedenja poskušamo razumeti in jih
sprejeti, po potrebi z ustreznimi metodami preoblikovati v ustreznejše, bolj sprejemljive
oblike vedenja. Nekatere oblike vedenja pa so socialno nesprejemljive (šĉipanje, kriĉanje,
butanje, metanje po tleh z udarjanjem z glavo ob tla, pljuvanje, grizenje sebe in drugih,
lasanje, hudi izbruhi, metanje stvari,...), in so nevarne tako za otroka kot za druge in okolico.
V strokovni literaturi zasledimo razdelitev neţelenega vedenja na:





samopoškodbena vedenja, avtoagresija;
uniĉujoĉa, agresivna vedenja do drugih;
stereotipna vedenja (lahko so zelo agresivna/moteĉa do okolice);
beg, izogibanje.

Z vsemi navedenimi oblikami neţelenega vedenja se sreĉujemo tudi pri delu z otroci z
avtizmom.
Neţeleno vedenje se pri osebah s posebnimi potrebami pojavlja v 10-15%, pri osebah z
avtizmom pa v 28%. (Bezenšek 2019)

3

Kaj ţeli otrok z nekim vedenjem doseči?

Na avtizem lahko gledamo kot na ledeno goro. Tisto kar vidimo (del ledene gore, ki gleda
iz vode) je vedenje otroka z avtizmom, ki je velikokrat socialno neprimerno, nesprejemljivo,
neţeleno. Veĉji del površine ledene gore pa je oĉem skrit. Tu tiĉijo vzroki za vedenje otroka.
Neprestano si moramo postavljati vprašanje: »Kaj ţeli otrok s svojim vedenjem doseĉi?«
Odgovor na to vprašanje nam ponuja moţnosti, kako lahko otroku pomagamo. Pri opazovanju
vedenja moramo biti pozorni na predhodne draţljaje (okolišĉine), ki so izzvale neko vedenje.
Ĉe prepoznamo vzrok (draţljaj, sproţilec) neţelenega vedenja, lahko predhodno spremenimo
okolišĉine, draţljaj, da do takega vedenja ne pride ali se poslediĉno vedenje zmanjša oz.
nadomesti z drugo obliko sprejemljivejšega vedenja. Neprimeren odziv lahko vedenje okrepi.
Otrok z avtizmom ţeli s svojim vedenjem:
1. pridobiti pozornost (vrstnika, odraslega);
2. pridobiti nek predmet, priti do ţelene aktivnosti, dejavnosti, dogodka;
3. pobegniti od osebe (otroka, odraslega), iz neke situacije, zbeţati stran od dogodka,
dejavnosti, aktivnosti,
Vzrok za otrokovo vedenje pa lahko izhaja tudi iz:
1. zadovoljitve potreb na senzoriĉnem podroĉju (predvsem taktilnega, vestibularnega,
proprioceptivnega, tudi slušnega in vidnega);
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2. telesnega, fiziĉnega stanja (bolezen, poĉutje,..).

4

Vpliv neţelenih oblik vedenja

Neţelene oblike vedenja otroka pomembno vplivajo na dinamiko v druţini (pomembno je
sodelovanje s starši), na odnos do okolice (oseb, ţivali in predmetov) in okolice (predvsem
oseb) do otroka. V šolski situaciji so to: sošolci, uĉitelji, spremljevalci in druge osebe, ki so v
neposrednem stiku z otrokom. Ostalim uĉencem je potrebno na primeren naĉin razloţiti, se z
njimi pogovoriti zakaj se otrok tako vede.
Zavedati se moramo, da vsi neprestano dobivamo sporoĉila (informacijo, draţljaje) o
svetu, ki nas obdaja in iz našega notranjega sveta, ter se tako ali drugaĉe odzivamo. Otrok z
avtizmom ima teţave pri procesiranju informacij. Naš odziv je pomemben. Zato je potrebno
poznati znaĉilnosti avtizma ter oblike in metode dela z otroki z avtizmom. Ob tem je potrebno
še dodati, da ĉe znaš delati z enim otrokom z avtizmom, znaš samo z njim. Z drugim je
drugaĉe. Veliko vlogo pri delu z otrokom z avtizmom imajo njegova moĉna podroĉja,
motivatorji in tudi ustrezno dozirana pohvala.
Potrebe uĉenca z avtizmom, ki izhajajo iz triade primanjkljajev znaĉilnih za osebe z
avtizmom in podroĉja senzorike, so drugaĉne kot potrebe uĉenca s ĉustveno vedenjskimi
motnjami. Teţave obeh pa se lahko kaţejo z enakimi ali podobnimi reakcijami, ki jih vidimo
kot vedenje.

5

Kje smo?

Ţe vrsto let poskušamo sam vzgojno izobraţevalni proces prilagoditi v najveĉji moţni
meri in se posluţevati znanja, ki smo si ga pridobili na izobraţevanjih.
Tudi starši potrebujejo veliko veĉ kot razumevanje. Dnevno se na nas obraĉajo z
vprašanji, kako odreagirati pri nezaţelenem vedenju svojega otroka. Starši, ki so pouĉeni o
ustreznih oblikah in metodah dela z otrokom, ţelijo, da te uporabimo tudi v šolskem okolju,
kar pa zaradi normativov in standardov dela ni vedno mogoĉe.
Strokovni delavci in ostali, ki smo v stiku z otrokom, smo veĉkrat nemoĉni. Nehote sami
izzovemo neţelene oblike vedenja (jim ne damo dovolj ĉasa za procesiranje informacij, ne
zaznamo pravoĉasno njihove stiske, posegamo v njihov osebni prostor,..). To vodi tudi v
izĉrpanost.
Zavedamo se, da je kombinacija uĉenca z avtizmom in uĉenca s ĉustveno vedenjskimi
motnjami v oddelku neprimerna in povzroĉa obema še veĉjo stisko in poslediĉno neprimerne
oblike vedenja. Ĉasa in prostora za uĉinkovitejše delo z in za uĉenca pa je vse manj. Otrok z
avtizmom in otrok s ĉustveno vedenjskimi motnjami potrebujeta usposobljenega
spremljevalca, ki bo otroku nudil pomoĉ (ne samo fiziĉno). Potrebujemo ustrezno
usposobljene strokovnjake za delo z otroci z avtizmom. Potrebna je pomoĉ staršem in druţini.

6

Naš cilj

Otroci z avtizmom postanejo odrasli z avtizmom. Naš cilj je, razumeti in pomagati jim,
jih pripraviti, uĉiti in nauĉiti vešĉin, da se bodo ĉim uspešneje vkljuĉili v druţbo. Pravico
imajo do neodvisnega in polnega ţivljenja znotraj njihovih sposobnosti in posebnosti, ki jih
moramo upoštevati.
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Kaj moramo za to narediti? Investicija, ĉeprav draga, za delo z in za otroka z avtizmom,
je cenejša, kot bo stala pomoĉ, ki jo bo potreboval, ko odraste, ĉe tega ne naredimo. (Perić,
Lozej 2019)
Obenem se moramo zavedati, da otroku z avtizmom ne moremo pomagati, ĉe ne
pomagamo tudi staršem in druţini. Poleg ozavešĉanja o avtizmu so potrebne temeljite
spremembe na sistemski ravni in sodelovanje šolstva, zdravstva in sociale.

7
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Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije in glasbe
Resolving conflicts through meditation and music
Marija Tratnik Rupar, prof. glasbe
Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana

Povzetek
V prispevku je predstavljena šolska in vrstniška mediacija kot moţna pot mirne rešitve
konflikta. Na šoli se je po predstavitvi šolske mediacije organiziralo in izvedlo izobraţevanja
šolskih in vrstniških mediatorjev. Oblikoval se je šolski tim uĉiteljev mediatorjev in uĉencev
mediatorjev. Za vrstniške mediatorje je bil organiziran tabor, kjer so se uĉenci usposabljali v
mediacijskih tehnikah in vešĉinah. Na sam proces pozitivno vpliva izbrana glasba. Cilj
projekta mediacije na šoli je urjenje vešĉin mirnega reševanja konfliktov v ţivljenju in
poslediĉno boljši, lepši medsebojni odnosi.
Kljuĉne besede: reševanje konfliktov, šolska in vrstniška mediacija, glasba.
Summary
The article presents a school and peer mediation project. After presenting school
mediation to the assembly of teachers, we organized and carried out a training for school and
peer mediators. A school team of teachers-mediators and pupils-mediators was formed. We
organized a camp for peer mediators at which pupils were trained in mediation techniques and
skills. The school set up an appropriate place and schedule for mediations. During mediations,
the mediators have the chance to play music chosen specifically for this purpose. The main
objective of the mediation project is the development of peaceful conflict resolution skills
which contribute to better interpersonal relations.
Key words: resolving conflicts, school and peer mediation, music.
Lektorirala: Mojca Strmšek

1

Reševanje konfliktov z mediacijo

Mediacija je komunikacijski proces, v katerem osebe z medsebojnim konfliktom ob
navzoĉnosti nevtralne tretje osebe, sodelujejo z namenom iskanja mirne rešitve njihovega
konflikta (Schrumpf, Crawford, Bodine 2010). Med ljudmi, uĉenci, ki se sreĉujejo v šoli, so
velike osebnostne razlike. Prihajajo namreĉ iz razliĉnih kulturnih okolij, iz razliĉnih etniĉnih
skupin, zato ni niĉ nenavadnega, da med njimi, med nami prihaja do konfliktov. »Konflikt je
naraven, vitalni del ţivljenja. Ko je konflikt razumljen, lahko postane priloţnost za uĉenje in
ustvarjanje. Za ljudi, vpletene v konflikt, predstavlja ustvarjalno tkanje pristnih medĉloveških
odnosov poseben izziv« (Bondine 1996 v Metelko 2005, str. 8). Pomembno je, da uĉenci
dojamejo konflikt kot del vsakdanjega ţivljenja in se zavedajo, da ga lahko rešujejo na
pozitiven ali negativen naĉin. Tako ima konflikt lahko konstruktivne ali destruktivne
posledice. Da bi se izognili nasilnemu reševanju konfliktov, smo se na šoli odloĉili, da
uĉencem ponudimo moţnost šolske in vrstniške mediacijo.
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Uvajanje in izvajanje šolske in vrstniške mediacije pomeni pomemben doprinos v
ţivljenju šole. V šoli ne poteka le izobraţevanje, ampak je ţivljenje stkano tudi z veliko
vzgojnimi momenti, ki pripomorejo k izgradnji zdravih, vsestransko razvitih osebnosti, z
dobro grajeno lestvico vrednot.

2

Šolska in vrstniška mediacija

Uĉitelj je poleg izobraţevalnega dela vsak dan znova postavljen pred dejstvo, da uĉencem
pomaga iz konfliktnih situacij. Te so najveĉkrat normalni del odrašĉanja, a jim uĉenci še niso
kos. Uĉitelji smo imeli v okviru stalnega strokovnega izobraţevanja, ki ne predstavlja le
vsebin iz podroĉja, ki ga pouĉujemo, ampak zajema razliĉne vzgojne vsebine in vešĉine, na
šoli enodnevni seminar o mediaciji. Iz potrebe po znanju reševanja konfliktov na miren naĉin
se nas je šest uĉiteljev nato odloĉilo za nadaljnje usposabljanje za šolskega mediatorja. V
okviru Inštituta za mediacijo Concordia smo opravili 150-urno izobraţevanje.
Vzporedno z izobraţevanjem uĉiteljev mediatorjev je potekalo usposabljanje petnajstih
uĉencev za vrstniške mediatorje. Pred zaĉetkom usposabljanja vrstniških mediatorjev smo
projekt predstavili uĉencem in staršem, sledilo je zbiranje prijav. Izobraţevanje in trening
mediatorjev sta potekala v šoli, izvedli pa smo tudi dvodnevni tabor v domu CŠOD v
Bohinju. Uĉenci so spoznali mediacijsko teorijo in se urili v mediacijskih tehnikah preko igre
vlog in s tem pridobili licenco Vrstniški mediator.
Po zakljuĉenem izobraţevanju je sledila umestitev šolske in vrstniške mediacije v
ţivljenje šole. Pripravili in opremili smo manjši prostor z modro sedeţno garnituro, zato smo
ga poimenovali modra soba. Soba je opremljena tudi s predvajalnikom glasbe. Za to smo se
odloĉili, ker nevroznanost in psihološke vede potrjujejo velik vpliv glasbe na delovanje
moţganov, na celostni razvoj. Kot uĉiteljica glasbene umetnosti predstavim vrstniškim
mediatorjem glasbo, ki deluje pomirjujoĉe in obenem vzpodbudno. Dr. Alfred Tomatis, ki je
vrsto let raziskoval vplive zvoka na zavedanje in zaznavanje, nam daje nekaj predlogov
Mozartovih skladb, ki z visokimi frekvencami in poĉasnim tempom pomagajo, da se otrok,
najstnik umiri in se pripravi na dejavnost, v našem primeru na mediacijo. Navaja sledeĉe
skladbe: Allegro moderato iz Violinskega koncerta št. 2, K.221, Andante iz Simfonije št.17, K
120, Adagio in Gran Partita iz Serenade št. 10, K.361 (Cambell 2004).
Preden je na šoli stekel proces šolske in vrstniške mediacije, so ga vrstniški mediatorji
predstavili na razrednih urah vsem uĉencem, na roditeljskih sestankih staršem, uĉiteljskemu
zboru pa zelo uspešno in prepriĉljivo zaigrali mediacijo konflikta. Tim šolskih mediatorjev,
uĉiteljev je pripravil naĉrt vpeljave vrstniške mediacije v prakso ter organizacijo vsakoletnega
izobraţevanja novih vrstniških mediatorjev. Šolski mediatorji smo ob vrstniški mediaciji na
voljo za intervizijo uĉencem in za teţje primere mediacij. Pripravimo urnik vrstniških
mediacij in razpored deţurstva šolskih mediatorjev.
Šolska in vrstniška mediacija je zaţivela in uĉenci se vse bolj zavedajo, da napaĉno
reševanje konfliktov pelje v slepo ulico, ali pa kršitev šolskih pravil in poslediĉno do vzgojnih
ukrepov, zato se v velikem številu odloĉijo za mediacijo. Uĉitelj, razrednik spodbudi uĉence,
ki so v konfliktu, ali ţe sprte uĉence, da se odloĉijo za mediacijo, vĉasih pa uĉenci ţe sami
poišĉejo koordinatorico. Ta doloĉi mediacijski par in termin vrstniške mediacije. Uĉenca, ki
ţelita z mediacijo rešiti konflikt, odideta z mediacijskim parom v mediacijsko sobo, šolski
mediator je na voljo v drugem prostoru. Mediatorja na zaĉetku predstavita pravila in proces
mediacije ter svojo vlogo. Vsak udeleţenec v procesu – mediiranec najprej pove svoje videnje
konflikta, mediatorja v nadaljevanju s domišljenimi vprašanji poskrbita za raziskovanje
problema. Poskrbita, da sta oba udeleţenca slišana, povzemata njune odgovore, poskrbita za
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nemoten potek procesa. Mediacija je uspešna, ko sprti strani prideta do rešitve in dogovore
tudi zapišeta, udeleţenca jih podpišeta. Vrstniška mediacija opolnomoĉa uĉence za nove
naĉine in vešĉine za mirno reševanje konfliktov in sporov v ţivljenju. Komunikacijske in
socialne vešĉine urijo tako mediatorji kot uĉenci, ki so v konfliktu ali sporu.

3

Konflikt je lahko stopnica navzgor v osebnostni rasti

Napaĉno reševanje konfliktov lahko pripelje do nasilja. Ţelimo si, da do njega ne bi
prihajalo, zato je mediacija ena od moţnosti reševanja konfliktov na miren, konstruktiven
naĉin. To pripomore k osebnostni rasti posameznika in poslediĉno k boljši druţbi.
Uĉenci, ki se vkljuĉujejo v šolsko ali vrstniško mediacijo kot mediatorji ali kot
mediiranci izkustveno dojamejo, da so konflikti sestavni del ţivljenja in so tudi priloţnost za
uĉenje. Zavedo se tudi, da z ustreznim reševanjem konflikta ustvarjamo novo kvaliteto
sobivanja.

4
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Socialne igre kot oblika reševanja konfliktov v vrtcu
Social games as a form of conflict resolution in kindergarden
Petra Glavina, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, vrtec Jelka

Povzetek
V prispevku bom govorila o socialnih igrah, njihovem namenu, uĉinkovitosti njihove
uporabe za prepreĉevanje konfliktov in izboljšanju medvrstniških odnosov. Predstavila bom
socialne igre kot orodje, ki vzgojiteljem sluţijo za boljše poznavanje otrok in njihove
dinamike, primere dobre prakse pri zmanjševanju nasilja in konfliktov v skupini otrok starih
od 4 do 6 let, ob upoštevanju razvojnih sposobnosti in interesov. Predstavljeni primeri
socialnih iger so potekali preko celega šolskega leta z dovolj ponovitvami, da smo uspeli
navezati dober stik in poslediĉno boljše medosebne odnose. Otroci so se v spodbudnem
uĉnem okolju poĉutili dovolj varne, da so lahko svobodno izraţali svoje obĉutke, misli,
predloge in ideje.
Kljuĉne besede: predšolski otroci, socialne igre, reševanje konfliktov
Povzetek v tujem jeziku
In the article I talk about social games, their purpose, the effectiveness of their use to
prevent conflict and improve peer relationships. I will present social games as a tool for
educators to better understand children and their dynamics, examples of good practice in
reducing violence and conflict in a group of children aged 4 to 6, taking into account
developmental abilities and interests. The examples of social games presented lasted
throughout the school year with enough repetition that we managed to establish good contact
and, consequently, better interpersonal relationships. In a stimulating learning environment,
children felt safe enough to express freely their feelings, thoughts, suggestions and ideas
Keywords: preschool children, social games, conflict resolution
Ime in priimek lektorja: Sergeja Jamšek

1

Socializacija otroka v vrtcu

Otrokova osebnost se zaĉne oblikovati v druţini. Vsi pomembni ĉustveni odnosi in
socialne izkušnje, odnos do sebe in do drugih ljudi so povezani z druţino oz. z otrokovimi
najbliţjimi osebami. Pomembno vlogo imajo tudi vrtec in vzgojitelji, ki odloĉilno vplivajo na
razvoj vrednot in oblikovanje vedênja otrok. Prva tri leta v otrokovem razvoju so
najpomembnejša in pustijo najgloblje sledi. Naloga vzgojiteljev je, da vsakemu otroku
omogoĉimo obĉutek varnosti in sprejetosti, da jih skušamo ĉim bolje spoznati. Odnosi med
vrstniki so kljuĉnega pomena v procesu socializacije. Otroci se v skupini uĉijo sodelovanja in
uveljavljanja, razliĉnosti, sprejemanja drugaĉnosti in sobivanja (Turnšek, 2004; Virk Rode in
Belak Oţbolt, 1990). Konflikt sam po sebi ni nekaj slabega. Kljuĉen je naĉin njegovega
reševanja ter pridobivanje nove izkušnje. Pomembno je, da v dogovoru pridemo do skupne
rešitve, da prostovoljno sprejmemo odgovornost, ki je ugodna za obe strani. Med samim
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reševanjem konflikta zaznavamo sposobnost uspešnega dogovarjanja, lastne vrednosti,
sprejetosti,
zadovoljstvo
ob
sposobnosti
sprejemanja
dobrih
odloĉitev,
spoznavamo/zaznavamo svoja ĉustva, misli, predloge, hkrati pa na drugi strani tudi
sogovornik doţivlja podobne obĉutke. V vrtcu spodbujamo razvoj zmoţnosti otrok za
reševanje konfliktov tako, da jim omogoĉamo, da izrazijo svoja ĉustva, svoj pogled na
konflikt, preko igre vlog in zgodb otroke seznanjamo, kako ravnati v primeru konfliktov,
uporabljamo jaz sporoĉila ipd. Kadar je le mogoĉe, otroke vkljuĉujemo v oblikovanje in
doloĉanje pravil, poskrbimo, da pravila oblikujemo s pozitivnimi povedmi in jih omejimo na
minimum. Otrokom, ki pri upoštevanju pravil potrebujejo pomoĉ, pomagamo s ponazoritvijo
pravil, npr. s slikovnim gradivom. Seznanjamo jih s pozitivnimi naĉini reševanja problemov,
z izraţanjem ĉustev, pohvalimo pozitivno vedenje in ga izpostavimo.

2

Socialne igre kot oblika reševanja konfliktov

Socialne igre niso navadne druţabne igre, saj doseţejo svoj namen le, ĉe se o dogajanju
med igro in/ali po njej o tem z otroki pogovarjamo. Njihov namen je aktivno uĉenje, kar
pomeni, da otrokom nudijo konkretne situacije, preko katerih aktivno spoznavajo in
uporabljajo socialne spretnosti, izraţajo svoja stališĉa in ĉustva (Virk Rode, Belak Oţbolt,
1990). V vrtcu lahko nasilno in konfliktno obnašanje v veliki meri zmanjšujemo z
naĉrtovanim in rednim posredovanjem. Pomembno je opazovanje in spoznavanje
posameznega otroka, kajti le na ta naĉin lahko opazimo spremembe v njegovem razvoju,
obnašanju in reagiranju na doloĉene stvari. Socialne igre nam omogoĉajo, da spoznavamo
otroke, njihove znaĉilnosti, interese, ţelje, vrednote in delovanje v skupini; da spodbujamo
interakcije med otroki, ki omogoĉajo njihov socialni razvoj; da ponujamo dejavnosti, ob
katerih se otroci uĉijo razlikovati ĉustva, jih prepoznavati ter se o njih pogovarjati; da
spodbujamo otroke, da s sovrstniki ravnajo na spoštljiv, pošten, praviĉen naĉin ter da tako
ravnanje priĉakujejo tudi v odnosu do sebe (Turnšek, 2004). Otroke preko iger ozavešĉamo,
da je nasilje nesprejemljivo ter jih seznanjamo z razliĉnimi naĉini reševanja teţav,
dogovarjanjem, razumevanjem in sprejemanjem stališĉ, vedênja in obĉutij drugih. Socialne
igre so tudi orodje, ki pomaga otrokom in odraslim, da se bolje spoznajo, se sprejemajo,
vţivljajo v ĉustva in obĉutke sovrstnikov ter rešujejo konflikte. Odraslemu pomagajo in
omogoĉajo, da vzpostavi direkten stik z otroki, enakopraven odnos in boljše vţivljanje v
otroka. V skupini se z uporabo socialnih iger razvija solidarnost, upoštevanje razliĉnosti in
medsebojna pomoĉ. Socialne igre izbiramo na podlagi sistematiĉnega opazovanja skupine,
njene dinamike, odnosov med posamezniki in konflikti. Paziti je potrebno na starost oz.
razvojno stopnjo otrok, saj socialne igre potekajo po fazah. Cilj iger mora biti jasno
opredeljen, strogo pa je treba spoštovati naĉelo omogoĉanja izbire, kar pomeni prostovoljno
prikljuĉitev k igri. Vzgojitelji vodimo igro, a smo hkrati enakovredni soigralci. Izvajanje
socialnih iger je še uspešnejše, ĉe jih poveţemo z glasbo, plesom ali prepevanjem, za dosego
cilja pa jih je potrebno izvajati daljše ĉasovno obdobje. Po konĉani igri se z otroki
pogovorimo o obĉutkih in doţivljanju, kar nam omogoĉa boljše razumevanje poteka igre.
Opaţanja si beleţimo, saj tako lahko uĉinkovitejše opazujemo otrokov razvoj (Turnšek,
2004).
Sledi nekaj primerov socialnih iger:
1. Čustvena pantomima
Cilj igre: otroci prepoznavajo ĉustva.
Vsak otrok iz kupĉka kart povleĉe en ĉustveni izraz. Nato z igro pantomime pokaţe
izvleĉeno ĉustvo. Ostali otroci morajo ugotoviti, kakšne volje je.
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2. Kaj bi storil?
Cilj igre: otrok razmišlja o sebi in svojih dejanjih
Otroke preko slikovnega gradiva postavljamo v razliĉne situacije in jih sprašujemo: »Kaj
bi storil, ĉe prijatelju pade na tla nahrbtnik in se mu raztresejo stvari?«
»Opaziš, da je deklica sama in se nihĉe ne ţeli igrati z njo. Kaj bi storil?«
»Deĉka boli noga in ne more nositi torbe. Kaj bi storil?«
3. To smo mi
Cilj igre: povezovanje skupine, sodelovanje, krepitev skupinske pripadnosti.
Otroci si izberejo list papirja, na katerega obrišejo svojo dlan. Izreţejo jo, jo pobarvajo in
okrasijo po ţelji. Izrezane dlani nalepijo na skupni plakat, ki ga nato postavimo na vidno
mesto.
4. Rad te imam, ker …
Cilj: zaznavanje pozitivnih lastnosti pri drugih.
Z otroki oblikujemo krog. Igro zaĉnem voditi na naĉin, da svojemu desnemu sosedu
povem, zakaj ga imam rada (npr. Rada te imam, ker si zabaven / pomagaš drugim / si
nasmejan …). Igra se nadaljuje, dokler ne pridejo na vrsto vsi v skupini. Ĉe kdo izmed otrok
ne najde razloga, zakaj ima rad svojega soseda, spodbudimo ostale otroke, da povedo.
5. Roke pomoči
Cilj: okrepiti pomoĉ kot pozitivno stvar.
Otroke povabimo k igri roke pomoĉi. Vsak otrok dobi eno blazino. Nosijo jo na glavi, ne
da bi jo drţali z rokami, in ĉe jim pade, obstanejo na mestu. Rešitelj je lahko le prijatelj, ki
otroku pobere blazino in mu jo namesti nazaj. Ĉe prijatelju, ki mu pobira blazino, ta medtem
pade, prijatelj prav tako zamrzne, dokler mu blazine ne pobere kdo drug.
6. Lovilec jeze
Cilj: otroci spoznajo razliĉne naĉine obvladovanja jeze.
Vsak otrok si izdela t. i. lovilec jeze. Otrokom razloţim in demonstriram uporabo
pripomoĉka. Otroci ob razliĉnih rešitvah spoznavajo, na kakšen naĉin lahko obvladajo svojo
jezo (npr. popij kozarec vode, globoko vdihni, poslušaj glasbo, poĉasi štej do deset, govori z
odraslim …).

3

Pomemben je zgled

Dejavniki, ki pomagajo prepreĉevati nasilje v vrtcu, so vsekakor podrobno opazovanje
otrok, pridobivanje zaupanja in izkazovanje obĉutka varnosti s strani strokovnih delavcev.
Vzgojitelji v vrtcu smo otrokom zgled, zato moramo imeti niĉelno toleranco do nasilja ter se
odzvati in ukrepati ob vsakem nasilnem dejanju. Samo v varnem, ĉustveno bogatem in toplem
okolju se bodo lahko otroci normalno razvijali, prepoznavali svoja ĉustva in se nauĉili
ustreznih ĉustvenih odzivov. Spodbujajmo otroke in jih uĉimo, da se veselijo uspehov svojih
prijateljev in da znajo soĉustvovati z drugimi. Starše pa ozavešĉajmo, naj veĉ ĉasa preţivijo s
svojimi otroki, se z njimi veĉ pogovarjajo in igrajo ter sodelujejo pri raznih opravilih.
Pomembno je, da se zavedamo, da je v medsebojnih odnosih potrebno poskrbeti zase in to
storiti na ustrezen naĉin, ki je spoštljiv ter upošteva druge ljudi in njihove interese.
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Nasilje med zaposlenimi
Employee violence
Andrej Peklar, prof., Šolski center Krško-Sevnica

Povzetek
V prispevku opredelimo nasilje in se osredotoĉimo na oblike nasilja med zaposlenimi.
Predstavimo tri oblike nasilja, ki jih identificira tudi slovenska zakonodaja. Te so: spolno
nadlegovanje, trpinĉenje na delovnem mestu in nadlegovanje na delovnem mestu. V
nadaljevanju prikaţemo mogoĉe preventivne ukrepe izogibanja konfliktnim situacijam, v
zakljuĉku pa analiziramo moţnosti za izboljšave.
Kljuĉne besede: nasilje, spolno nadlegovanje, trpinĉenje na delovnem mestu,
nadlegovanje na delovnem mestu, preventivni ukrepi.
Povzetek v tujem jeziku
The article defines violence and focuses on forms of violence among employees. We
present three forms of violence identified by Slovenian law. These are sexual harassment,
mobbing and workplace harassment. Below, we outline preventative measures for avoiding
conflict situations, and conclude by analysing options for improvement.
Lektor: Natalija Kneţeviĉ, prof.

1

Kako opredelimo nasilje

Nasilje je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika opredeljeno kot "dejaven odnos do
koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska". Sila oziroma moĉ naj bi bila ena od glavnih kategorij
dinamike nasilja in refleksije oziroma nasilnega dogodka (Zavrišek 2004). Dekleva (2004, str.
59–67) o nasilju razglablja kot: "Sposobnost za nasilno odzivanje, torej tako, ki ima namen
ogroziti, ovirati, poškodovati ali onesposobiti drugo bitje, je ĉloveški vrsti prirojena. Prav tako
pa je ĉloveku kot generiĉnemu bitju lastna sposobnost socializiranja svojega vedenja, torej
njegovega usmerjanja, brzdanja in morebitnega spreminjanja pod vplivom priĉakovanj drugih
in pritiskov socialnih norm. Tu nekje, v interakciji med obema vrstama pojavov, se oblikuje
ĉlovekovo nasilno vedenje. To pa kot tako ocenjujemo in definiramo vedno v doloĉenem
socialnem ĉasu in prostoru, v katerem se razvijajo – vsakokrat malo drugaĉni – pogledi na to,
kaj je pravzaprav negativno nasilje in katero je najbolj zaskrbljujoĉe."

2

Nasilje med zaposlenimi

Nasilje na delovnem mestu je širok pojem, saj vkljuĉuje razne oblike nasilja, kot so
fiziĉno, spolno, ekonomsko, verbalno ali psihološko nasilje. Na delovnem mestu se lahko
izraţajo mnogotere oblike nasilne komunikacije, agresivno vedenje, nasilno reševanje
konfliktov, verbalni napadi, razliĉna dejanja usmerjena zoper dostojanstvo zaposlenih in
njihove temeljne pravice, spolno in druge oblike nadlegovanja, onemogoĉanje kariere,
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seksistiĉni izpadi, nestrpnost, itn. Vse navedene oblike predstavljajo nasilna dejanja, ki imajo
negativne posledice, tako za ţrtev kot tudi delovno okolje, v katerem do nasilja pride. Ne
smemo pa zanikati, da so lahko med razliĉnimi dejanji med zaposlenimi razlike pri
posledicah, teţi in škodi, ki je bila storjena ţrtvi z nasilnim dejanjem. Slovenska zakonodaja
prepoznava naslednje oblike nasilja: spolno nadlegovanje, trpinĉenje na delovnem mestu in
nadlegovanje na delovnem mestu (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc 2009).

3

Spolno nadlegovanje

Spolno nadlegovanje je oblika omejevanja pravic, ki je zapisano v Zakonu o delovnih
razmerjih. Pomembnejše zakonsko doloĉilo je v dikciji, da je v primeru konflikta obveznost
dokazovanja na strani delodajalca, ki mora dokumentirati, da je storil vse, da do (spolnega)
nadlegovanja na delovnem mestu ne bi moglo priti. Oblike ravnanja: drgnjenje ob telo,
objemanje, poljubljanje, spolni napad ali vsiljen spolni odnos, nepotrebno dotikanje,
osvajanje, opolzki komentarji, distribucija elektronskih sporoĉil s spolno vsebino (Lešnik
Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc 2009) …

4

Trpinčenje na delovnem mestu

Zakon o delovnih razmerjih trpinĉenje na delovnem mestu definira v 7. ĉlenu, v 4. toĉki,
kot vsako ponavljajoĉe se ali sistematiĉno, graje vredno ali oĉitno negativno in ţaljivo
ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z
delom (Zakon o delovnih razmerjih). Trpinĉenje oziroma šikaniranje je delovnopravni in
kazensko pravni termin, ki v slovenskem jeziku skuša zamenjati angleški izraz mobbing.
Pojavne oblike trpinĉenja so: sodelavci prepreĉujejo izraţanje ţrtve, prekinjajo njen govor, jo
zmerjajo, z ţrtvijo nihĉe ne govori, blatenje ţrtve za njenim hrbtom, kroţenje govoric,
posmehovanje, odvzemanje zadolţitev na delovnem mestu, groţnje s fiziĉnim nasiljem,
fiziĉna zloraba. Takšna ravnanja zasledujejo zgolj en cilj, in sicer izkljuĉitev sodelavca z
delovnega mesta. Proces trpinĉenja se odvija skozi razliĉne faze (Robnik in Milanoviĉ 2008):
zaĉetni dogodek oziroma konflikt, nasilna dejanja, vkljuĉenost vodstva, oţigosanje ţrtve,
izkljuĉitev.

5

Nadlegovanje na delovnem mestu

Zakon o delovnih razmerjih v 7. ĉlenu, v 1. toĉki, opredeljuje nadlegovanje kot vsako
neţeleno vedenje, povezano s katerokoli osebno okolišĉino, z uĉinkom ali namenom prizadeti
dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovraţno, poniţujoĉe, sramotilno ali ţaljivo
okolje (Zakon o delovnih razmerjih). Kategorije nadlegovanj: nadlegovanje zaradi spola,
nadlegovanje zaradi verske pripadnosti, nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti,
nadlegovanje zaradi invalidnosti in zdravstvenega stanja, nadlegovanje zaradi narodnosti in
rase, nadlegovanje zaradi izobrazbe, starosti in karierno nadlegovanje (Lešnik Mugnaioni,
Koren, Logaj, Brejc 2009).

6

Preventivni ukrepi

Delodajalci morajo ustvariti delovno okolje, kjer ne bo prihajalo do razliĉnih oblik
nadlegovanj na delovnem mestu. Sprejeti morajo izjavo o politiki proti vsem oblikam
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nadlegovanja, z institutom zaupne besede ali posebne komisije, ki naj bi svetovala in
pomagala zaposlenim, ki so izpostavljeni spolnemu nadlegovanju, z obvešĉanjem zaposlenih
o politiki proti spolnemu nadlegovanju ter z ozavešĉanjem in usposabljanjem vodstvenega
kadra, zaposlenih in zaupne osebe (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj, Brejc 2009).
Vsako nasilje prinaša opozorilo in posledice tako za vse vpletene zaposlene kot tudi na
splošno delovno klimo, zaupanje v vodstvo, v organizacijo, poĉutje, medosebne odnose,
uspešnost. Kadar je nasilje katere koli vrste dolgo ĉasa prikrito, morda celo neodkrito, deluje
razdiralno na šolsko skupnost, saj lahko oškoduje njene vrednosti in vzgojne temelje, ki
morajo spoštovati temeljne ĉlovekove pravice. Tudi v šolah se lahko pojav ene vrste nasilja
direktno ali indirektno pripisuje drugi vrsti nasilja. Pomembno je, da se o tovrstni
problematiki nasilja v šolah jasno in odprto govori med in z zaposlenimi.
K uspešnim prepreĉevalnim praksam lahko pripomorejo tudi zaposleni, tako da
sprejemajo in izpeljujejo prepreĉevalne politike in prakse, da postajajo ozavešĉeni in javljajo
nasilno vedenje in groţnje, spoštujejo postopke, ki jih predvideva program prepreĉevanja
nasilja na delovnem mestu, vkljuĉno s prijavljanjem, da postajajo pozorni za vsako groţnjo,
verbalno ali fiziĉno, nadleţna vedenje katerega koli posameznika ter te pojave javljajo
nadrejenim ter da resno obravnavajo vsako groţnjo (Gustin 2013).

7

Zaključek

Ĉeprav teţko razumemo, zakaj mora kdo izkazovati svoje vedenje nasilno, kaj tej
osebi daje moĉ, kako to utemelji pri sebi, je vprašanje, ĉe se zaveda, kakšne posledice ima
takšno vedenje. V prispevku predstavimo oblike nasilja med zaposlenimi in podajamo
moţnosti prepreĉevanja tovrstnih dejanj s preventivnimi ukrepi. Osredinjeni so na samo
prepreĉevanje in ĉim manjše število ponovitev konfliktov. To so izobraţevanja in
usposabljanja zaposlenih, kjer samo nasilje opredelimo, postavimo pravila upravljanja
incidentov, doloĉimo naĉine odzivanja na konflikte, oblikujemo skupine za upravljanje s
konflikti ter kvalificiramo vodstvo za tovrstno upravljanje. Odzivanje na konflikte vkljuĉuje
ukrepanje po dogodku, kamor sodi tako odprta komunikacija kot pogovor o obĉutkih
zaposlenega na dogodek. Najpomembnejša preventiva je zgodnje odkrivanje in hitra reakcija.
Ogromno lahko tukaj pripomore vodstvo, saj bi moralo zaznati dejanske stiske
nekaterih zaposlenih. Zato je zelo pomembno opozarjanje na relevantnost spoštljivega
medsebojnega odnosa, kjer je njihov odnos zgled za druge in v dolgoroĉno korist vseh
zaposlenih. Tako se lahko izognemo reševanju konfliktov na sodišĉu, kjer pristane ogromno
primerov, ĉeprav nastalih posledic ni mogoĉe izbrisati.
Izobraţevanja za šole sicer obstajajo in smo jih imeli tudi na naši šoli, vendar bi jih lahko
obnovili vsako leto ter se veĉkrat o problematiki nasilja med zaposlenimi pogovarjali na
pedagoških konferencah.

8
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Smo ZA, da ustavimo ga!
No more silence in stopping violence!
Valentina Cuderman, prof. razrednega pouka, OŠ Straţišĉe Kranj

Povzetek v slovenskem jeziku
Pomembno je, da se zavedamo, da se je primernega naĉina komuniciranja in reševanja
notranjih in zunanjih konfliktov potrebno nauĉiti. Uĉitelj lahko s svojo izvirnostjo,
ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter s ĉutom za otroka korenito pripomore k zmanjšanju in
prepreĉevanju nasilja tako, da se dotakne preventive in okrepi otroško zavedanje o tej temi in
otroke spodbudi k pogovoru o medvrstniškem nasilju in nasilju na sploh. V prispevku je
predstavljen uĉinkovit pristop reševanja konfliktov na primeru kratkih dramatizacij na temo
nasilja, ki so jih odigrali uĉenci 4. razreda. Vĉasih sta potrebna le dobra ideja in kanĉek
energije, da naredimo korak k boljšemu jutri.
Kljuĉne besede: preventiva, uĉenje reševanja konfliktov, dramatizacija
Povzetek v tujem jeziku
It is important to know that the appropriate way of communicating and resolving internal
and external conflicts is something we must learn. Through their originality, creativity and
innovativeness teachers can fundamentally reduce and prevent violence by using prevention
and reinforcing a child‟s awareness of the subject as well as by encouraging conversations
about peer violence and violence in general. The article presents an efficient approach to
conflict resolution using short dramatisations on the topic of violence, played out by fourth
form students. Sometimes all it takes to make a positive change is a good idea and a dash of
energy.
Key words: prevention, learning conflict resolution, dramatisation
Ime in priimek lektorja: Simona Špolad, prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.

1

Prvi koraki

Vsak dan je na tisoĉe otrok podvrţenih medvrstniškemu nasilju raznih oblik. Še veĉ pa
jih je temu dogajanja priĉa. Kako prekiniti zaĉarani krog nasilja? Otrokom je potrebno razviti
osvešĉenost in vešĉine soĉutja, s katerimi pomagamo prepreĉiti in spremeniti nasilno vedenje
(Frankel 2012). V prvi meri je potrebno okrepiti zavedanje in otroke vzpodbuditi k pogovoru
o medvrstniškem nasilju in nasilju. Kot uĉiteljica z dolgoletno prakso opaţam, da se otroci, ko
se znajdejo v neznani situaciji, ki jih bega, vznemirja, duši ali jezi, odzovejo na razliĉne
naĉine, najveĉkrat tako, kot ĉutijo tisti trenutek. Nekateri brez razmisleka, v navalu jeze in
ĉustev udarijo, porivajo, govorijo kletvice, izsiljujejo, laţejo … Drugi se umaknejo, zaprejo
vase, jokajo, trpijo, spet tretji neprestano toţarijo. Zavedam se, da otrokom uĉitelji lahko v
veliki meri pomagamo tako, da jih na razliĉne situacije pripravimo, da jih bodo razumeli,
prepoznali in da bodo v danem trenutku odreagirali na mirnejši naĉin in bodo ponosni na
svoje odloĉitve. Najlaţe to doseţemo s konkretnimi primeri, torej tako, da situacije odigramo.
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V nadaljevanju s svojim primerom dobre prakse ţelim predstaviti, kako lahko uĉenci do
tematike, dileme ali problema zavzamejo širši pogled, prihajajo do novih znanj, informacij ali
poglabljajo ţe usvojena znanja.

2

Dramatizacija

2.1 Moč dramatizacije
Knjiga pusti sled. Preberemo jo, se o vsebini pogovarjamo, jo analiziramo in se iz nje
neĉesa nauĉimo. Ĉe pa vsebino knjige dramatiziramo, ji vdihnemo ţivljenje.
Uĉenci pri igri prevzamejo doloĉeno identiteto, razmišljanje, ĉustvovanje in vedenje
nekoga drugega. Zviša se jim obĉutljivost za lastna in tuja stališĉa. Poleg tega igranje
spodbuja trening spretnosti in kontrolo nad ĉustvi. Uĉijo se reagiranja v novih netipiĉnih
konfliktnih situacijah. Razvijajo si miselne vešĉine in sodelovanje (Resnik Planinc 2010). Ob
dramatizaciji si razvijajo socialne spretnosti, kreativnost in fleksibilnost (Hribernik 2009).

2.2 Izbira knjige
Ob prebiranju literature na temo nasilja me je knjiga Utišajmo nasilje (Girardet 2003) s
svojo vsebino prepriĉala, da jo uporabim kot osnovo za dramatizacijo v razredu. Avtorica
predstavi šest kratkih zgodb, ki nas uĉijo boljšega sobivanja. Vsaka zgodba se dotakne
posameznega delĉka nasilja in nam hkrati ponudi moţnosti za pogovor o razliĉnih naĉinih
reševanja sporov.

2.3 Priprava na dramatizacijo
V knjigi je šest zgodb. Vsaka zgodba predstavi razliĉno konfliktno situacijo. Ţivali jih
rešujejo na sporen, konflikten ali agresiven naĉin. Po branju vsake zgodbe je sledil kratek
premor za razmislek, potem pa pogovor in analiza posameznega dogodka. Ravnanje
posameznih ţivali so uĉenci kritiĉno vrednotili in iskali nove, primernejše naĉine reševanja
sporov. Tudi knjiga na koncu vsake kratke zgodbe predstavi veĉ pozitivnih, sprejemljivejših,
mirnejših, prijateljskih in demokratiĉnih naĉinov reševanja sporov. A te zakljuĉke uĉitelj
prebere šele, ko uĉenci sami odkrijejo ali predlagajo svoje naĉine razmišljanja in ukrepanja.
Na enak naĉin smo se lotili tudi priprave in uĉenja dramatizacije. Torej neposredno po koncu
vsakega dejanja sledita analiza in kritiĉno vrednotenje odigranega dogodka s strani gledalcev.
Uĉencem sem dodelila vloge glede na njihove govorne in igralske sposobnosti. Uĉenci so
se strinjali, da vloge dobijo tisti, ki znajo dobro improvizirati, govoriti, peti in plesati. Ostali
uĉenci so pripravljali sceno in pomagali z nasveti. Uporabili smo koncept improvizacije. Igro
smo razdelili na šest dejanj s skupno temo o nasilju. Odloĉili smo se, da ji damo naslov Mi
smo ZA, da ustavimo ga! Vsako dejanje je imelo svoj podnaslov in vsebinsko razliĉno
konfliktno situacijo. V oklepaju so predstavljene moţnosti za pogovor oziroma naĉini
reševanja doloĉene konfliktne situacije.
1.
2.
3.
4.

dejanje: Volk proti volku (vojna, pogajati se, deliti).
dejanje: Krt in opice (vik in krik, oditi, pogovoriti se).
dejanje: Veliki in mali pujs (groţnje, strahopetnost, varovati).
dejanje: Kamele in velblod (zavrnitev, sprejeti razliĉnost, vsi razliĉni).
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5. dejanje: Deţevnik in ptici (pretep, pogovor, prositi za pomoĉ).
6. dejanje: Maĉek in miška (obtoţba, natolcevanje, medsebojna pomoĉ).
Ko smo pripravili dramatizacijo in se jo nauĉili, smo jo predstavili ostalim skupinam na
šoli z namenom, da bi pouĉevali in širili zavest o nenasilju.

2.4 Izvedba
Pred priĉetkom igre smo gledalcem dali navodila, naj situacije dobro spremljajo in jih
opazujejo. Igralci so namenoma vedno odigrali dejanja na agresiven, konflikten in ţaljiv – na
neprimeren naĉin. Nekaj uĉencev je po koncu vsakega dejanja dvignilo napis in glasno
zavpilo Stop nasilju! Mi smo ZA, da ustavimo ga! Potem smo gledalce povabili k
sodelovanju, pogovoru in analizi odigranega dogodka. Tako smo jih aktivirali, spodbudili h
kritiĉnemu razmišljanju o dogajanju v igri. Pasivni gledalec se je pretvoril v aktivnega
razpravljalca v fazi analize. Sproţil se je pogovor o nasilju, uĉenci so razmišljali o rešitvah ter
pravih in razliĉnih naĉinih reševanja spora. Vsako dejanje je izzvalo val razmišljanj in debate.
Igro smo v ĉasu podaljšanega bivanja odigrali veĉkrat. Po konĉani igri so se lahko uĉenci po
ţelji vkljuĉili in sodelovali pri dodatnih aktivnosti. Te aktivnosti so izvajali po razredih tudi še
v naslednjih tednih:
 prebiranje knjig in slikanic o nasilju;
 izdelava otroških sporoĉilnih besedil na temo Ustavimo nasilje. Sporoĉila smo
plastificirali in izobesili po šoli, po hodnikih, kjer nas vsakodnevno opominjajo na
moţnost prave izbire in usmerjajo na pravo pot;
 izdelava plakatov.

3

Analiza in sklepne misli

Kljuĉnega pomena je bila analiza posameznih dejanj. Uĉenci so rade volje sodelovali v
debati, pogovoru, utemeljevali svoja stališĉa, povedali svoje mnenje in prispevali svoje
izkušnje. Priporoĉeno je, da analizo vodi uĉitelj, saj v nasprotnem primeru pride do zmede,
govorjenja vsevprek in nepotrebne slabe volje nekaterih. Prav tako je potrebno pogovor
obĉasno ustaviti, saj tema odpira neskonĉne primere in izkušnje, ki bi jih uĉenci radi delili s
prijatelji, a ĉasa ţal nikoli ni dovolj. Kot teţava se je pokazala tudi improvizacija pri sami igri,
saj so nekateri igralci v trenutku stresnih in nepredvidljivih situacij ostali brez besed. Za
uĉence te starostne stopnje je bolje, da se besedila vnaprej nauĉijo na pamet. Koncentracija je
padla po ĉetrtem dejanju, zato bi bilo bolje odigrati manj dejanj naenkrat. Ker smo igrali v
ĉasu podaljšanega bivanja, je proti koncu prišlo do hitenja, saj so otroci odhajali domov in na
interesne dejavnosti. Gledalcem bi lahko dali veĉ moţnosti, da povedo svoje mnenje,
opaţanja in predloge. Kratke dramatizacije so primerne za izvedbo pri pouku, ko smo v
ĉasovni stiski ali ko imamo opraviti z uĉenci s krajšo stopnjo koncentracije, ĉeprav tudi teh ne
sme biti preveĉ. Igralci in tudi gledalci so bili nad igro navdušeni, ker je bil njen koncept
drugaĉen, kot so ga bili vajeni doslej. Ker v prizorih nastopajo ţivali, se uĉence še
enostavneje lahko spodbudi k soĉustvovanju, poglabljanju ĉustev in razvijanju empatije.
Moj cilj je bil doseţen, saj sem sproţila val pogovora in otroških razmišljanj. Okrepila
sem otroško zavedanje o tej temi in tako posegla v srĉiko problematike, v preventivo. Ĉeprav
je niĉelna toleranca do nasilja verjetno utopiĉna ideja, pa s preventivo vsaj korak za korakom
stopamo njej naproti.
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Ogreti za učenje
Warmed up for learning
Luĉka Palir, prof. RP, uĉiteljica, Osnovna šola Lesiĉno

Povzetek
Ĉlovek se vse ţivljenje uĉi. Šola lahko pri uĉencih povzroĉa dobro ali slabo izkušnjo.
Poleg intelektualnih sposobnosti je še mnogo dejavnikov, ki vplivajo na to, kako se uĉenec
poĉuti in kako je v šoli uspešen. V prispevku predstavljam vaje za poveĉanje aktivnosti in
motivacije uĉencev pri pouku. Uĉitelj lahko z nenavadnimi tehnikami, svojo ustvarjalnostjo in
dobrim znanjem popestri uĉne ure in pomaga uĉencem, da uĉenje doţivijo kot prijetno in
nenaporno izkušnjo. Pomembno je, da se v skupini dobro poĉutijo, da jim šolski prostor,
uĉitelj in vrstniki nudijo varnost in zaupnost.
Kljuĉne besede: motivacija, uĉitelj, uĉenje, samopodoba
Abstract
We learn all our lives. School can become good or bad experience for students. In
addition to intellectual abilities, there are many factors that influence how students feel and
how successful they are in school. In this article I present exercises to increase students‟
activity and motivation during class. Teachers can, by using unusual techniques, their
creativity and knowledge, enrich lessons and make learning a pleasant and effortless
experience. It is important that students feel good in their group, and that their school
environment, teacher and peers provide them with security and confidentiality.
Keywords: motivation, teacher, learning, self-image

1

Za uvod beseda o samopodobi

Ljudje se nenehno ocenjujemo, presojamo svoje vedenje, odnose, delovanje, izgled,
razmišljanje in vse, kar nas opredeljuje v odnosu do drugih in do samega sebe. Odnosi, ki jih
kot posamezniki vzpostavljamo do sebe, gradijo našo samopodobo – podobo o samem sebi.
Ta podoba je celota, sestavljena iz veĉ delov, in se gradi, spreminja in razvija. Dejavniki, ki
vplivajo na razvoj samopodobe, so telesni videz, inteligentnost (sposobnosti), ĉustva in
izraţanje ĉustev, vpliv druţine in okolja.
Na razvoj samopodobe pri šolajoĉih se otrocih pomembno vpliva tudi sposobnosti uĉenja.
Poleg splošne inteligentnosti igra veliko vlogo hitrost zaznavanja, besedno razumevanje,
pomnenje, prostorska predstavljivost, številska sposobnost, gibalna spretnost. (Pušnik, 1999)

2

Naravnanost otrok

Otrokom je v naravi, da so radovedni, vedoţeljni in igrivi. Njihova igra jim je sprostitev
in uĉenje, raziskovanje, navezovanje stikov, reševanje teţav. Ĉe je otrok ţe zgodaj
obremenjen z razliĉnimi aktivnosti, ki mu jemljejo ĉas in moţnost spontanega raziskovanja,
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lahko postane pasiven in vedrina se izgubi. (Miko, 2018). Kaj prehitro postane odrasel, v
smislu skrbi, ki se jih, ĉe ţe ne zaveda, pa jih posredno ĉuti. To, da se od njega nekaj
priĉakuje in še sam ne ve, ĉe bo, in kako, dovolj »dober«, da to opravi. Negotovost in dvom
lahko vplivata na obĉutek varnosti, na neobremenjeno dojetja samega sebe kot vrednega,
zadovoljnega in sprejemljivega za okolico.

3

Vzgajati za nenasilje

Pri ĉloveku je kljuĉna potreba po biti upoštevan, biti vreden. Majhni otroci izkazujejo to
potrebo oĉitno in velikokrat jim moramo pokazati, da jih imamo radi, da so sprejeti in
nenadomestljivi. Z odrašĉanjem ta potreba ne preneha, le zakriti jo znamo bolje in si poiskati
potrditve tudi na druge naĉine, preko dejavnosti, ki nas veselijo in v katerih smo uspešni.
Kako lahko zadovoljevanje posameznikove potrebe po sprejetosti vpliva na pojav
agresije, nasilja? Nasilje je pogosto klic po pomoĉi, ĉe nismo slišani in upoštevani drugaĉe.
Uporaba sile je naĉin, da si izborimo tisto, kar potrebujemo, naj si bo to hrana, zašĉita ali
obĉutek ljubljenosti.
V svojem pisanju ne razlagam, kaj je nasilje in kako ga prepoznavamo – o tem smo
preteţno dobro ozavešĉeni. Menim, da je treba dati ustrezno teţo tudi nasprotni strani,
pozitivnim potencialom in kvalitetam ĉloveka. V šoli je pomembno spodbujanje pozitivnega,
odprtega, neprisiljenega uĉnega polja, v katerem ni kljuĉnega pomena tekmovanje za prevlado
ali za najboljše ocene, ampak vkljuĉenost, dejavnost vsakega uĉenca. To spodbuja zavedanje,
da je sprejet, ĉetudi nima najboljših ocen, ĉetudi ni iz premoţne druţine, ĉetudi igro igra prviĉ
ipd.
Obĉutek sprejetosti in zavedanje lastnega pomena je po mojem mnenju pomembna
popotnica k razvijanju samostojnosti in odgovornosti, pa tudi k spoznavanju in sprejemanju
medsebojnih razlik. Razumevanje soĉloveka pomeni korak k empatiji, empatija pa je kljuĉna
za vzgojo k nenasilju. Z vidika preventive takšnega delovanja ne vidim kot neposrednega
reševanja konfliktov, ampak kot vzpostavljanje notranjih mehanizmov, ki odvraĉajo od
moţnosti uporabe sile in nasilja za uveljavitev posameznika v šolskih (in drugih) sredinah. V
idealnem svetu celo zavestno zavraĉanje vedenja in delovanja, ki škodljivo vpliva na našo
ţivo (in neţivo) okolico, kar vkljuĉuje predvsem ĉloveka in naravo. V najširšem pomenu gre
za vseţivljenjsko uĉenje, ki se udejanja na najvišji stopnji, ko ĉlovek zavestno prevzema svoj
del odgovornosti za vse, kar se dogaja in kar se bo dogajalo. Celota je sestavljena iz košĉkov
in vsak je pomemben.

4

Šolska resničnost

Uĉitelji v šolah se vsak dan sreĉujemo z razliĉnimi zgodbami, ki jih s sabo prinesejo
uĉenci. Njihovi nahrbtniki niso napolnjeni le s šolskimi potrebšĉinami, ampak s sabo v torbah
prinašajo mnoge ţelje, negotovosti in strahove. V šolskem prostoru so pravila jasna, prav tako
so predvidene posledice in kazni za neupoštevanje in neizpolnjevanje pravil. Priĉakovanja
uĉencev in njihovih staršev so visoka. Ţelja je mnogo.
Biti povpreĉen ni dovolj. Dandanes smo priĉa opaznemu neravnovesju ocen uĉencev –
dobrih in manj kot dobrih skoraj ni, krivulja pa dosega vrtoglave višine na obmoĉju najvišjih
ocen. Pri tem se postavi vprašanje: Koliko je šolska ocena dejansko v skladu z znanjem
uĉencev? In koliko od tega znanja je realni deleţ vešĉin in znanj, ki našim odrašĉajoĉim
otrokom pridejo prav v vsakdanjem ţivljenju za reševanje vsakdanjih situacij? Koliko smo jih
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zmoţni opremiti, da se bodo laţje socializirali, asimilirali, prilagodili in ponotranjili splošne
norme in druţbena naĉela?
Otrok, ki z novo in veliko torbo vzravnano šele vstopi v šolo, ponosno pove, kaj bi rad
postal v ţivljenju, kakšno delo bo opravljal in komu bo s tem pomagal. Kako dobrodušne in
pomembne so te izjave! Brez dvomov, brez ovir. Ţivljenje se odvija naprej, prvošolec postane
drugošolec … Kam kasneje poniknejo te ţelje? Kam se skrijejo, kaj jih oteţi, ĉe ne ţe kar
zaduši? Zakaj nahrbtniki postanejo tako teţki in naporni? Kdaj šola postane zoprna in
»bedna«?

5

Lik učitelja

Hozjan (2018, str. 7) pravi: »Najveĉja odgovornost uĉitelja je odgovornost do njegovih
uĉencev. Zaradi uĉenĉeve nezrelosti in neizoblikovane osebnosti skušajo mnoge institucije
spoznati uĉiteljev vpliv na uĉenca. Zaradi tega je uĉiteljeva svoboda omejena z
odgovornostjo.«
Dober uĉitelj uĉence spodbuja in motivira. Dober uĉitelj zna prisluhniti in videti v otrocih
tisto, kar se še ni razvilo. Verjeti v nekaj, kar lahko postane najboljše.
Po ĉem smo si zapomnili dobre uĉitelje, ki so nas uĉili? Po dobri volji, zavzetosti … po
pozitivnih spodbudah in da smo imeli »njihove« predmete radi, ker nam je pri njih dobro šlo.
Ali pa nam je dobro šlo, ker smo imeli primerne spodbude?
»Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo
razvoj«, pravi Seneka.
Pri pouĉevanju v osnovi velja preprosto sosledje: pripraviti – omogoĉiti – dopustiti –
razloţiti. Uĉenci si najbolj zapomnijo stvari, ki so jih znotraj varnega okolja odkrili sami, za
katere so se morali potruditi, za katere napake niso bili kaznovani, ampak so jih uporabili kot
izkušnjo za pot naprej, do ţelenega cilja.
Uĉitelj danes ni posrednik splošnih informacij, ki enoznaĉno drţijo. Uĉitelj naj bo
usmerjevalec dobro naĉrtovanega uĉnega procesa, ta pa naj vkljuĉi vse deleţnike, uĉence, da
se uĉijo glede na svoje predznanje, sposobnosti in motivacijo. Spretni uĉitelji ne duhoviĉijo in
ne razpredajo, ampak podajo preprost naĉrt, ki ga obogatijo z primeri. Pomembno je, da z
uĉenci oblikujejo zaupen odnos, v katerem ni potrebe po kvantitativni tekmovalnosti in
nezdravih primerjavah. To doseţe tako, da se sleherni uĉenec ĉuti sprejet tak, kot je.
Pohvala ne škodi. Iskrena pohvala, izreĉena ob pravem ĉasu, dviguje uĉenĉevo zaupanje
vase, daje mu vedeti, da je sposoben, sprejet in da je prepoznan vsak njegov trud, ĉetudi v
primerjavi z drugimi neznaten. Pohvala ĉudeţno vpliva na motivacijo.

6

Razred je peskovnik

Kot se malĉki igrajo v peskovniku, v katerem si ustvarijo svoje mesto, na katerem se
dobro poĉutijo, tako si uĉenec najde (ali sprejme ali izbori) mesto v razredu med vrstniki.
Šolski proces je lahko tog, zato ga pozoren uĉitelj osmisli drugaĉe. Za to obstaja mnogo
zamisli.
Za sprejemanje znanja se je potrebno ogreti in zagreti. Motivacija ima pri sprejemanju
novega izjemen pomen. Brez motivacije se vrata niti ne odpro. Uĉitelj naj prevzame
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odgovornost, da vsaj poskusi motivirati uĉence. Albert Einstein je izjavil, da je domišljija
pomembnejša od znanja. Zakaj uĉenje ne bi bilo (vsaj malo) zabavno?
V nadaljevanju predstavljam nekatere vaje za ogrevanje za uĉenje (povzeto po Paterson,
2000). Kakšna je dobra vaja za ogrevanje?
1. Pozornost uĉencev mora usmeriti na uĉno snov.
2. Naj bo zanimiva veĉini uĉencev.
3. Kratka in brez balasta.
4. Vkljuĉuje naj ĉim veĉ ĉutov.
5. Izboljša naj uĉno izkušnjo.
6. Lahko vkljuĉuje osebne izkušnje.
7. Lahko vkljuĉuje skupne dogodke.
8. Zahtevati mora reakcijo, odziv.
9. Biti mora del ure.
10. Naj preseneti uĉence.
 Iz škatle
V škatlo naberemo razliĉne predmete od vsepovsod. Naj bodo ĉim bolj razliĉni in
nenavadni: pisan klobuk, baloni, školjke, suho cvetje, nenavadne slike, igraĉe, ĉevlji, trakovi,
lasulje, kljuĉi, starinska oĉala, maske, sveĉa, dišeĉe palĉke, zaĉimbe, koţuh, peresa. Predmeti
iz škatle so uporabni na mnogo naĉinov, tudi za spodbujanje pozornosti, pomnenja, besednega
sporoĉanja.
Povej zgodbo: Uĉenec izvleĉe predmet in po danih navodilih pripoveduje, pokaţe z
obrazno mimiko ali telesom:
 Ĉe bi bil/a …
 Nekoĉ, pred davnimi ĉasi …
Opaziš spremembo: Uĉenci opazujejo razstavljene predmete. Predmete premešamo ali
zamenjamo. Uĉenci ugibajo, kaj je drugaĉe.
 Barve
Poglejmo po razredu. Katera barva danes prevladuje? Vse, ki imajo na sebi oblaĉila te
barve, prosimo, naj vstanejo. Uĉenci postanejo pozorni. Povprašamo posameznike, zakaj so se
odloĉili za to barvo, ali se dobro poĉutijo v njej. Povemo simboliko te barve. Dovolimo, da se
uĉenci izrazijo po svoje (z verzom, sliĉico, besedo). Naredimo lahko plakate ene barve. Ali pa
je ves dan »modri dan«, na te asociacije uĉenci ustvarjajo. Svoje umetnine lahko razstavijo.
 Tipna iztoĉnica
V neprozorno vreĉko damo koţe razliĉnih ţivali: kaĉji lev, zajĉje krzno, usnje, ţelvin
oklep. Uĉenci segajo v vreĉko in le s tipanjem doloĉajo, katera ţival je nosila to koţo.
Dejavnost je lahko uvod v uro naravoslovja.
 Osmrtnice
Na zaĉetku ure resno preberemo nekaj osmrtnic iz ĉasopisa. Pogovorimo se o njih in kaj
bi uĉenci ţeleli, da bi pisalo o njih, v sedanjosti ali prihodnosti, ko bodo slavni. Pri pisanju naj
bodo ustvarjalni.
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7

Zaključek

Za konec povzemam misel, ki sem ji sledila pri pisanju. Šola je tista, ki lahko spodbuja
ali zavira uĉenĉev intelektualni, ĉustveni in duhovni razvoj. Uĉitelj lahko dviguje ali potiska
uĉenca navzdol. Za vzdrţevanje ravnovesja brez ekstremov in odklonov moramo biti kot
uĉitelji pozorni, potrpeţljivi in strpni, predvsem pa opaziti vsakega otroka ter ga spremljati in
v najveĉji meri vkljuĉevati v aktivnosti in šolsko delo. Pozitivne spodbude bodo pomagale
odrašĉajoĉim otrokom, da si bodo znali in upali zaupati, si pomagati in medsebojno
sodelovati. Skupno delo nas povezuje, skupni uspehi poglabljajo vezi. Ko miselno energijo
usmerjamo v konstruktivna dejanja, je manj ostane za razmišljanje o destruktivnih ravnanjih.
Zadovoljevanje potrebe po sprejetosti kot temeljne pravice ĉloveka, pomeni tudi spoštovanje
vsakega v njegovi podobnosti in drugaĉnosti. Med ljudmi, ki si pripadajo in se razumejo ter
spoštujejo, se pojavlja manj konfliktov in sporov, predvsem pa manj potrebe po neprimernem,
nasilnem reševanju nesoglasij. Dobrih stvari se tudi »nalezemo«, zato usmerjajmo energijo v
spodbudne misli, pozitivna sporoĉila in dobra dejanja. Zgled so naša dejanja.

8
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Opolnomočenje otrok za spoprijemanje z nasiljem
Empowering children for overcoming violence
Natali Perbil Eisner, univ. dipl. pedagoginja in prof. soc., svetovalna delavka na OŠ Gustava
Šiliha Maribor

Povzetek
Kljub zavedanju, da nasilje ni nekaj neobiĉajnega ter da je vseskozi sestavni del
ĉloveškega ravnanja, se na šoli kot svetovalna delavka zavzemam za to, da je pomembno
izhodišĉe, ki ga kot svetovalna delavka na šoli podpiram, da je razvijanje socialnih spretnosti
in vešĉin temelj preventive pri spoprijemanju z nasiljem v šoli.
Na pojav nasilja v šoli lahko vplivajo druţbene spremembe, socialno okolje ali šola sama.
Vsak posameznik v šolo prinaša svoje izkušnje iz okolja in druţine.
V šoli uĉenci ne dobijo le razliĉnih znanj, temveĉ razvijajo tudi socialne vešĉine. (Aniĉić
2002)
Kljuĉne besede: nasilje, zmanjševanje in spoprijemanje s pojavom nasilja, preventiva,
socialne spretnosti in vešĉine
Abstract
Whenever we know that the violence is not something usual and it is the part of human
behavior, I am convinced that we learn behavior should learn behavior skills against the
violence.
Every person brings in school experiences determinated family and in the enviroment
where he lives.
Key words: violence, reduction and tackling with phenomenon of violence, prevention,
social skills
Lektorirala: Anja Kramberger, univ. dipl. slov.

1

Pomen teoretskih izhodišč

Posluţevanje nasilnih oblik vedenja je med drugim tudi razlog za pomanjkanje potrebnih
znanj na podroĉju socialnih izkušenj. Gre za preplet razliĉnih dejavnikov, ki onemogoĉajo
otrokom, da se v svojem naboru izkušenj odloĉajo za ustrezne vzorce reagiranja. Nasilje se
rojeva v interakciji med posameznikom, drugimi ljudmi in okoljem.
O nasilju med uĉenci govorimo, kadar je posamezen uĉenec v daljšem ĉasovnem obdobju
veĉkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem, ki jih je povzroĉil njegov
sovrstnik ali skupina uĉencev.
Negativna dejanja so namerne poškodbe ali povzroĉanje neugodja - s fiziĉnimi sredstvi
(porivanje, brcanje, tepeţ) ali z besedami (norĉevanje, poniţevanje, ţaljenje). Ni nujno, da so
negativna dejanja povezana s telesnim dotikom ali z besedami. Tudi spakovanje in uporabo
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vulgarnih ali agresivnih kretenj ali pa namerno izkljuĉitev iz skupine štejemo med nasilna
dejanja.
Nasilje med uĉenci je stalen pojav, vendar je intenzivnost razliĉna in odvisna od ĉasa,
prostora in doţivljanja posameznika.
Šola kot ustanova (z interakcijami med udeleţenci: uĉitelji, uĉenci, starši) ţal lahko
deluje tudi kot dejavnik tveganja, ki spodbuja, sproţi ali izzove nasilniško ravnanje
posameznih uĉencev.(Poštrak 2006, str. 3-4).
Pomembno je razumevanje, da se teţave v ĉustvovanju in vedenju izraţajo skozi spekter
razliĉnih odzivov, na kar nas v literaturi opozarjajo Evans in sodelavci (2003):








2

socialna neprilagojenost,
neobiĉajni ĉustveni odzivi,
vedenje ni skladno z leti,
vedenje moti razvoj posameznika,
povzroĉa teţave v oblikovanju odnosov,
teţave v uĉenju,
ne zagotavlja socialne participacije.

Preventivne aktivnosti kot podpora preprečevanju nasilja

V ta namen z uĉenci naĉrtujem razliĉne delavnice, katerih cilj je naravnanost k
uspešnejšemu reševanju konfliktov, k sprejemanju sebe in drugega ter k spoštovanju
drugaĉnosti.
Pri svojem delu pa prav tako ugotavljam, da uĉenci potrebujejo pogovor in predvsem
poslušalca, ki bo prisluhnil njihovim stiskam in problemom.
Na razrednih urah in pri urah socialnega uĉenja obravnavamo pomembne teme, ki uĉence
usmerjajo v globlje poznavanje sebe in ţelenega funkcioniranja v skupnosti.
V vseh aktivnih oblikah dela z uĉenci poudarjamo, da ni posameznika, ki bi bil nasilen
vedno in kjerkoli.

3

Vsebine skupinskih obravnav otrok v šoli s prilagojenim programom

Pri samem skupinskem delu je v zaĉetku sreĉanj potrebno zaĉrtati pravila za spoštovanje
zasebnosti in odgovorno sprejemanje mnenj ostalih v skupini.
Zaĉrtali smo naslednja pomembna pravila za nemoteno funkcioniranje skupine.
1.
2.
3.
4.
5.

Kar povemo oziroma sporoĉimo v skupini, ostane v le-tej.
Do vseh v skupini smo spoštljivi, ne kritiziramo in se ne posmehujemo.
Ko eden govori, drugi poslušamo.
Po ţelji se vkljuĉujemo ter delimo z drugimi svoje misli in ĉustva.
V delavnicah (na razliĉne teme) ni pravilnih ali napaĉnih odgovorov.

Po sprejetju navedenih pravil pa v dogovarjanju izberemo temo delavnice, ki je otrokom
posredovana v zaĉetku kot nabor ţelenih vsebin.
Tako zaznamo potrebo skupine v tistem dnevu. Na ţeljo udeleţencev in zaznane potrebe
s temo posamezne delavnice lahko nadaljujemo tudi v naslednjem sreĉanju.
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Na naših sreĉanjih obravnavamo naslednje teme:










Spoštujem se in se sprejemam,
postavljanje ciljev, kaj ţelim doseĉi,
prijatelji in sodelovanje (kaj cenim pri prijatelju, kdo je lahko moj prijatelj),
ljubezen (kaj mi je všeĉ, zakaj mi je nekdo všeĉ, kdaj sem zaljubljen, kaj bi ţelel/-a
vedeti ...),
kako rešujem probleme (ocenjujem svoje probleme, prevzemam odgovornost …),
ĉustvovanje (prepoznavam, sprejemam in izraţam svoja ĉustva),
postavim se zase (kako se vidim, primeri asertivnosti …),
odvisnosti (znam reĉi ne, toleranca do posamezne odvisnosti …),
sprošĉanje (domišljijsko vodene zgodbe, elementi hipnoze po NLP tehniki …).

Vse te omenjene teme naših sreĉanj v delavnicah in skupinskih obravnavah so poleg
omenjenih ciljev osnova za izboljšanje samopodobe pri uĉencih. Prav tako pomagajo pri
razvijanju moĉnih podroĉij ter spodbudijo razmišljanje o sebi, kar dolgoroĉno privede do
boljšega razumevanja samega sebe. Njihova samopodoba se ne veţe zgolj na uĉne uspehe v
povezavi s šolskimi predmeti, temveĉ cenijo tudi tiste kvalitete, ki v šolski situaciji niso tako
vrednotene (vsaj ne v obliki ocene). S povratno informacijo in pohvalo o uspešno izpeljanih
nalogah ter zmoţnostjo razkrivanja ĉustev, dobivajo ţelene potrditve, ki jim morda, pri
ustvarjanju pozitivne slike o sebi, manjkajo. S pomoĉjo uvodnih motivacijskih iger za
prebijanje ledu ustvarjamo zaupljive odnose in omogoĉamo varno okolje za izraţanje ĉustev,
obĉutkov in mnenj.
Prav tako poskrbimo za pozitivno naravnanost skupine in potrebno ţeleno motivacijo za
nadaljnje delo. V zakljuĉek delavnice vnašamo povratne informacije o pridobljenih izkušnjah,
podajamo mnenja in razvijamo sporoĉilno vrednost doţivetega. Poudarjamo pomen našega
ĉustvenega odzivanja in potrebnega sporoĉanja o naši ĉustveni naravnanosti.
Uĉenci zelo radi obiskujejo tovrstna sreĉanja in naĉrtovano skupinsko delo, predvsem pa
je zaznati veliko potrebo po razumevanju in sporoĉanju njihovih vsakodnevnih teţav in
problemov v šolskem ter domaĉem okolju.

4

Razvijanje spretnosti nudenja pomoči

Pri svojem delu v skupinah se posluţujem razliĉnih svetovalnih spretnosti z
vkljuĉevanjem raznolikih metod, predvsem sodelovalnih oblik dela, ki pripomorejo k veĉji
zaupljivosti ter obĉutku varnosti znotraj skupine. Uĉenci morajo ĉutiti , da si takrat tam samo
zanje, da se jim boš posvetil in da boš pozoren na vse kaj in kako sporoĉajo.
Kadar gre za popolno osredotoĉenje na sporoĉanje sogovornika in njihove teţave, lahko
celo predvidiš njegove nezavedne besede in misli.
Pri tovrstnem delu je kljuĉnega pomena empatija in aktivno poslušanje.
Poleg naštetega je pomembno vkljuĉevanje spretnosti raziskovanja, postavljanje vprašanj
(odprtih in zaprtih vprašanj) glede na potrebo nadaljevanja vodenja razgovora.
Pri reševanju nasilnih konfliktnih situacij pa se posluţujemo mediacije, v katero
vkljuĉujemo tako svetovalne spretnosti zrcaljenja vsebine in obĉutkov, kot tudi povzemanje in
preoblikovanje okvira (angl. reframing).
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5

Zaključno sporočilo

Za zakljuĉek bi ţelela posredovati pomembno videnje, ki vkljuĉuje potrebo po podpori in
pomoĉi otrokom s teţavami v socialnem prilagajanju in sloni na izhodišĉu, da vsi
potrebujemo nekoga, ki nam prisluhne in je pripravljen pomagati, ko pomoĉ potrebujemo.
Na tem mestu bi ţelela citirati še misel avtorice D. Lešnik Mugnaioni, ki pravi: »Otroci,
ki so moteĉi in nasilni do drugih, in otroci, ki so odrinjeni in izolirani ter pogosto ţrtve drugih,
morajo prejemati veliko ljubezni in naklonjenosti, ĉeprav se nam mogoĉe zdi, da si je ne
»zasluţijo«. Nikar jih ne odstavimo od srca.« (Lešnik Mugnanioni 2002, str. 41).

6
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Preventivne dejavnosti za zmanjševanje impulzivnosti pri mladostnikih z
laţjo motnjo v duševnem razvoju
Preventive activities to reduce impulsivity by adolescents with mild
intellectual disabilities
mag. Andrej Kociper, vzgojitelj spec. in reh. pedagogike
Dom Antona Skale Maribor

Povzetek
Ĉlanek opisuje nekaj preventivnih dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju
funkcioniranja mladostnikov z laţjo motnjo v duševnem razvoju. Gre namreĉ za skupino
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami, ki imajo predvsem teţave v ĉustvovanju in
vedenju. Med temi mladostniki so tudi hiperaktivni otroci. Burni in impulzivni odzivi v
konfliktni situaciji se pri teh mladostnikih velikokrat najprej manifestirajo v obliki verbalnega
napada, ki pa lahko zelo hitro preide v fiziĉno ogroţujoĉe stanje. V nadaljevanju ĉlanka
predstavljamo nekaj dejavnosti, s katerimi smo lahko otrokom pomagali obvladovati ta nemir
in impulzivnost ter pri njih postopoma razvijali strpnejšo vrstniško komunikacijo.
Kljuĉne besede: zmanjševanje impulzivnosti, mladostniki z laţjo motnjo v duševnem
razvoju, komunikacija, konflikt, hiperaktivnost
Abstract
The article describes some preventative activities that have helped improve functioning of
adolescents with mild intellectual disabilities. This is a group of elementary school children
with special needs who have problems with their emotions and behavior. Among these
adolescents are also hyperactive children. Violent and impulsive responses in a conflict
situation often occur by these adolescents in the form of verbal attack, which can quickly
become physically threatening. The following article outlines some activities to help children
manage this anxiety and impulsivity and gradually develop more tolerant peer
communication.
Keywords: impulsivity
communication, conflict.
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Ime in priimek lektorja: Danijela Kajzer, mag. prof. šolskega knjiţniĉarstva

1

Uvod

Kadar delamo z otroki s posebnimi potrebami, je pomembno, da dobro prepoznavamo
kazalnike delovanja posameznika, ki kaţejo na teţave, oziroma ovire za njegovo polno
vkljuĉevanje v druţbo. Nekatere pomembne raziskave (Zametkin, 1990 v Passolt, 1997) so
tudi potrdile zanesljivo povezanost med moţgani, biokemiĉnimi procesi in vedenjem. V
pomoĉ otrokom, ki imajo teţave z impulzivnostjo, pozornostjo in hiperaktivnostjo obstaja
vrsta psihostimulansov, ki pomagajo mladostnikom, da so mirnejši, bolj uravnovešeni, bolj
dostopni in bolje nadzorujejo sami sebe. S temi “pomagali” je njihovo moteĉe gibanje
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zavirano, manjša je odvrnljivost pozornosti in zmanjšana je njihova impulzivnost. Kljub temu
velja, da je medikamentozna terapija le ena od moţnosti za izboljšanje poloţaja mladostnika.
Nemiren ali impulziven otrok potrebuje v vsakem primeru veĉ kot le zdravila. V ta namen so
v svetu ţe razvili razliĉne pristope pomoĉi ali programe samonadzora, ki vkljuĉujejo tudi
samoinstrukcijo. Otrok se pri tem lahko nauĉi boljšega obvladovanja samega sebe in s tem
postavi veĉji nadzor nad svojimi ĉustvenimi odzivi.

2

Preventivne dejavnosti za zmanjševanje impulzivnosti

Delo z otroki s posebnimi potrebami je za vsakega pedagoga poseben izziv. Teţave in
motnje s katerimi se otrok sooĉa, so lahko zanj tudi manj ugodne v smislu zmoţnosti nudenja
pedagoške pomoĉi. Tudi Schmidt (2001) navaja, da gre pri tem za specifiĉne kombinacije
najrazliĉnejših primanjkljajev, ki zahtevajo poseben individualiziran in interdisciplinaren
pristop. Kljub temu, da je vsak otrok individuum, s svojim potrebami, lastnimi doţivljanji
sveta in ĉustvenimi odzivi, lahko nekatere teţave postavimo na skupni imenovalec. Kadar gre
za otroka z laţjo motnjo v duševnem razvoju, se namreĉ dokaj pogosto pojavljajo teţave v
vrstniški komunikaciji in obvladovanju impulzivnega odziva. Kadar so ĉustva razvneta, je to
zanje zelo teţko rešljiv poloţaj. Ţe Gogala (1989) je pri raziskovanju odnosov med ţivĉevjem
in imunskim sistemom pripisal velik pomen ţivĉnim celicam, ki imajo telesa v moţganskem
deblu in kot ţivĉne prenašalce izloĉajo dopamin, noradrenalin ali serotonin. Ugotovil je, da
njihovi odrastki vodijo v mnoge predele moţganov, tako tiste, ki upravljajo gibanje, kot tiste,
ki sodelujejo pri ĉustvovanju. Hkrati potrjuje dejstvo, da je za zaĉetek vsakega hotenega
gibanja potrebno izloĉanje dopamina, ki je nujno potreben za uravnavanje poĉasnih gibov.
Ker ima dopamin pomembno vlogo pri gibanju, avtor sklepa, da se ga med gibanjem izloĉa
veĉ. Od tod tudi obĉutek ugodja, ki ga ĉutimo po njem. Naslednji pomemben nevrotransmiter
je serotonin, ki ga potrebujemo za spanje. Le-ta se tvori ţivĉnih celicah in ga je veĉ po
gibanju, saj se pri gibanju bistveno bolj draţijo serotoninske ţivĉne celice. Kadar imamo
obĉutek tesnobnosti in potrtosti je to pogosto znak, da nam primanjkuje serotonin. Tovrstna
obĉutka pa sta tudi pogosta pri otrocih z laţjimi motnjami v duševnem razvoju.
Izkušnje nam danes kaţejo, da lahko v nadaljevanju opisane dejavnosti bistveno
prispevajo k izboljšanju mladostnikovega poĉutja, samonadzora in s tem pripomorejo tudi k
zmanjšanju števila konfliktnih situacij, kot posledice nezadrţanih impulzivnih odzivov. Pri
tem imamo v mislih nezmoţnost zadrţevanja impulzov, nepremišljeno vedenje, ko
mladostniki drug drugemu vskoĉijo v besedo, teţko poĉakajo, da pridejo na vrsto pri
dejavnostih, moteĉ in zelo glasen govor, kriĉanje, glasno glasbo ipd.. Nezmoţnost
zadrţevanja impulzov se lahko odraţa tudi kot primanjkljaj pozornosti in motnja
hiperaktivnosti. Kot navaja N. Potoĉnik Dajĉman (2006) se praviloma z otroki na primarni
ravni najprej sreĉuje pediater. Znotraj pedopsihiatriĉnih motenj pa avtor navaja, da segajo
zaĉetki hiperkinetiĉne in vedenjske motnje v zgodnje otroštvo, zato je njihova dejavnost
genetsko pogojena. Glavna znaĉilnost obeh motenj je impulzivnost. Impulzivnost je
znaĉilnost temperamenta, ki predstavlja naĉin našega odzivanja in delovanja, h kateremu se
nagibamo v razliĉnih situacijah. V kolikor to poveţemo z ugotovitvami (Rotvejn Pajiĉ in
Pulec Lah, 2011), da imajo posamezniki s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo
predvsem šibkosti v delovanju izvršilnih (eksekutivnih) funkcij, ki so odgovorne npr. za
zmoţnost ocene nekega problema, naĉrtovanja, predvidevanja, preskoka v mislih, priklic
dogovora, samoorganizacije, samoregulacije ĉustev, motivacije, vznemirjenja, vedenja,
kontrole motorike ipd., potem nam je bolj razumljiva stiska teh mladostnikov. Pri otrocih z
laţjo motnjo v duševnem razvoju (MDR) se motnje nanašajo na precejšnje omejitve
posameznikovega funkcioniranja, za katere je znaĉilno pomembno odstopanje od
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povpreĉnega intelektualnega delovanja in omejitve dveh ali veĉ zmoţnosti socialnega
prilagajanja: komunikacije, skrbi za samega sebe, ţivljenja doma, socialnih spretnosti,
vkljuĉevanja v širše okolje, samostojnosti, zdravja in varnosti, funkcionalnih akademskih
vešĉin, prostega ĉasa in dela. MDR nastanejo pred 18. letom.
V Domu Antona Skale Maribor smo se vzgojitelji ene skupine osnovnošolcev najprej
lotili analize stanja in potem skupaj naĉrtovali dejavnosti, s katerimi bi mladostnikom olajšali
tovrstne situacije, predvsem pa, da bi jih opolnomoĉili pri obvladovanju lastne impulzivnosti.
Ugotovili smo, da je poloţajev, v katerih se mladostniki ne znajdejo dovolj dobro, kar precej.
V veĉini primerov gre za “navzven” manj pomembne situacije, ki pa so za njih, veĉ kot
oĉitno, “zelo pomembne”. Da bi mladostnikom, kljub t. i. “genski determinaciji
impulzivnosti” pomagali pri oblikovanju njihove osebnosti, smo se odloĉili, da jih
spodbudimo k telesni dejavnosti ter spreminjanju nekaterih navad in prepriĉanj do te mere, da
bodo zmogli bolje obvladovati svojo impulzivnost. Kot osnovo za naĉrtovanje telesnih
preventivnih dejavnosti smo povzeli nekatere ugotovitve iz raziskave (Kiphard 1997, v Liĉef,
2012 in Passolt, 1997) v kateri je avtor predstavil program za zmanjševanje hiperaktivnega
vedenja, narejen znotraj motopedagogike. Program, sestavljen iz šestih faz, vkljuĉuje
integracijo razliĉnih senzornih draţljajev in spodbuja uĉenĉevo samokontrolo. Tako smo vsak
torek v prostorih doma z vsemi mladostniki te skupine izvajali vestibularne motoriĉne vaje.
Pri vsaki fazi smo nato izbrali po eno vajo.
Izbrali smo naslednje faze:
 faza 1: vestibularno motoriĉne dejavnosti
 faza 5: premagovanje impulzivnosti
 faza 6: športne dejavnosti kot sredstvo samodiscipliniranja

3

Vaja 1: POSKOČNI BALON

Vaja za vzpodbujanje premalo dejavnega vestibularnega sistema, ki smo jo izvedli z
našimi uĉenci je bila POSKOĈNI BALON. Uĉenec je dobil muhalnik in balon. Njegova
naloga je bila, da najprej hodi, nato teĉe po telovadnici, pri tem pa z muhalnikom udarja
balon.

4

Vaja 5: PREMAKNIMO BALON BREZ DOTIKA

Vaja za premagovanje impulzivnosti, ki smo jo izvedli pri naših uĉencih je bila
PREMAKNIMO BALON BREZ DOTIKA. Uĉenec doseţe gibanje balona s pomoĉjo
muhalnika, brez da bi se dotaknil balona. S pomoĉjo gibanja muhalnika nad balonom poskuša
ustvariti toliko vetra, da se bo balon na tleh premaknil. Balon s pomoĉjo ustvarjenega vetra
poskuša usmerjati v ţeleno smer.

5

Vaja 6: ŢONGLIRANJE Z BALONI

Športna dejavnosti kot sredstvo samodiscipliniranja, ki smo jo izvedli pri naših uĉencih je
bila ŢONGLIRANJE Z BALONI. Uĉenec z muhalnikom ţonglira s tremi ali veĉ baloni. Vajo
sva nadgradila tako, da so mladostniki vajo opravili leţe na blazinah, kar je izjemno poveĉalo
njihovo zadovoljstvo in vztrajanje pri tej dejavnosti.
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6

Sklep

Ugotovili smo zelo ugodne uĉinke teh telesnih dejavnosti pri funkcioniranju otrok z
motnjami v duševnem razvoju. Manj je konfliktnih situacij v skupini in izven nje, prav tako
pa le-ti bolje obvladujejo svoje ĉustvene odzive, ko so izzvani. Bio-kemiĉno samouravnavanje
telesa je pomemben dejavnik, ki ga zaenkrat še ne obvladujemo dovolj dobro. Kognitivna in
vedenjska nevroznanost sta tukaj ţe presegli naša spoznanja, zato bi bilo smiselno tudi ta
spoznanja vkljuĉevati pri splošni obravnavi otrok - ne samo pri otrocih z laţjo motnjo v
duševnem razvoju. Pomembno je, da strokovni delavci ĉim prej odkrivamo znake otrokovih
oziroma uĉenĉevih teţav in se usposobimo za pravoĉasno nudenje ustrezne pomoĉi. Le
pravoĉasno prepoznavanje in celostna obravnava uĉenĉevega funkcioniranja lahko pripomore
k ugodnejšemu razvojnemu izidu teţav pri uĉencih, ki so impulzivni, z motnjami pozornosti
in hiperaktivnosti.

7
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Koraki do nenasilne šole
Steps to a non-violent school
Darja Ravnik, ravnateljica, profesorica likovne umetnosti, OŠ Pod goro, Slovenske Konjice

Povzetek
Na OŠ Pod goro dajemo velik poudarek obravnavi nasilja, ki temelji na zakonskih
podlagah, hkrati pa s projekti, timskim delom in povezovanjem z drugimi ustanovami ter
organizacijami poskušamo zmanjševati in prepreĉevati nasilje, ki se dogaja na šoli. Zavedamo
se, da se nasilje širi na socialna omreţja, kjer so otroci bistveno bolj spretni kot odrasli, zato
sledimo novostim in informacije prenašamo na uĉence, uĉitelje in starše. Verjamemo, da smo
bili v letih naĉrtnega delovanja uspešni, a se hkrati zavedamo, da nasilje je in bo. Naša naloga
je, da neprestano delujemo in išĉemo rešitve z dobro naĉrtovanimi koraki, ki bodo
opolnomoĉili vse, ki so vpleteni v nasilne situacije, in da hkrati delujemo preventivno.
Kljuĉne besede: timsko delo, izobraţevanje, projekti, komunikacija, socialne vešĉine
Abstract
We put great emphasis on dealing with violence, which is based on the law, however, we
also try to reduce and prevent violence at our school with projects, teamwork and networking
with other institutions and organizations.
We are aware of the fact that violence is spreading and has moved to social media.
Children are much more skilful in using them than adults and that is why we follow the
novelties and pass the information to students, teachers and parents. We believe that in the
past years of planned work, we have been successful but at the same time we are aware that
there has always been violence and that there always will be.
Our main task is to be active and to constantly search for solutions by using well-planned
steps which will empower everyone involved in violent situations and at the same time to act
preventively.
Key words: teamwork, education, projects, communication, social skills
Ime in priimek lektorja: Irena Švab

1

Vloga vodje

Vsaka šola ima svoj naĉin delovanja, ki je odvisen od vodje, strukture zaposlenih in
okolja, iz katerega prihajajo uĉenci. Utopiĉno je priĉakovati, da bomo nasilje popolnoma
izkoreninili, lahko pa ga obvladujemo in prepreĉujemo. Ravnatelj se skupaj z oţjim timom
odloĉi, na kakšen naĉin bo delo na šoli strukturirano, tako da bo teklo sistematiĉno in
uĉinkovito.
Nasilje je oblika komunikacije in do njega pride takrat, ko nasilneţ ne vidi drugega
izhoda ali pa ne zna primerno izraziti svojega mnenja, bodisi ker se tega ni nauĉil v domaĉem
okolju bodisi je to produkt njegove socializacije. Zato je bistvenega pomena dajati poudarek
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razvijanju socialnih vešĉin, komunikacije in empatije, ki uĉencem pomagajo pri reševanju
konfliktnih situacij na miren in spoštljiv naĉin.
Kazen sledi šele, ko smo izĉrpali vse moţnosti alternativnega vzgojnega delovanja.

2

Primeri iz prakse

Našo šolo obiskuje 498 uĉencev, skupaj s podruţnicama 530. Naša prednost je, da smo
locirani v manjšem mestu, ki z okoliškimi vasmi šteje okoli 14.500 prebivalcev. Veĉina
uĉencev izhaja iz podeţelskega okolja, po ekonomskem statusu pa iz zelo razliĉnih okolij.
10% uĉencev je priseljencev iz tuje govoreĉega okolja, veĉina iz Kosova in drugih drţav
bivše Jugoslavije. Na podruţniĉni šoli s prilagojenim programom izvajamo dva izobraţevalna
programa: Niţji izobrazbeni standard in Posebni program vzgoje in izobraţevanja, kar štejem
kot našo prednost, saj se uĉenci uĉijo sprejemanja drugaĉnosti in empatije.
Ko smo pred štirimi leti, kljub delovanju proti nasilju, doţiveli hudo obliko le-tega v
šestem razredu, smo priĉeli z intenzivnim ukrepanjem, ki mu je sledilo preventivno delo, ki ga
iz leta v leto nadgrajujemo. V sodelovanju z oţjim timom smo na šoli postopoma oblikovali
veĉ skupin in timov, ki so zadolţeni za doloĉena podroĉja. Tista, katerih aktivnosti se
neposredno dotikajo nasilja, so Skupina za obravnavo nasilja, Skupina za spremljanje
Vzgojnega naĉrta in Pravil šolskega reda, Tim za delo s tujci, skupina, ki deluje z Društvom
za boljši svet, Tim za uvajanje Pozitivne discipline in 8 krogov odliĉnosti … Posredno na
uĉence vplivamo tudi s projektom Šolski pes, kjer je terapevtska psiĉka v šoli prisotna dvakrat
na teden, Jutranjo telovadbo za uĉence od 1. do 4. razreda, minuto za zdravje dvakrat na teden
za uĉence cele šole, z Noĉjo branja ter s projektom Simbioza gibanja. Tako poskušamo zajeti
ĉim veĉ podroĉij, s katerimi lahko vplivamo na uĉence.
»Bolj kot je urejeno socialno okolje, bolj je uĉinkovit posameznik.« (Šĉuka 2007, str.
192)
Kot ravnateljica vidim širšo sliko pozitivnega vpliva raznih aktivnosti, ki jih izvajamo na
šoli. Mislim pa, da se delovanje ene šole ne da prenesti v celoti na drugo, saj sta okolje in
populacija otrok kljub enaki starosti drugaĉni. Tudi delovanje strokovnih delavcev je razliĉno.

3

Komunikacija, vzgled in razvijanje empatije

Tako uĉenci kot uĉitelji in tudi starši vstopajo v šolski prostor s svojo osebnostjo,
izkušnjami in prepriĉanji. Za uĉitelja je kljuĉnega pomena, da se izobraţuje in vlaga v svoje
delo ne samo na strokovnem podroĉju, temveĉ tudi na osebnostni rasti in vešĉinah
obvladovanja razreda ter komunikacije s starši in uĉenci.
»Dober uĉitelj je sad razvojnega procesa, ki se ne ujema vedno s podobo, ki jo ţelimo
doseĉi. Ĉetudi smo pouĉevali ţe mnogo let, ĉe teţimo k odliĉnosti, bomo vedno znova
preizkušali nove prijeme in iskali nove naĉine napredovanja.« (Blustein 1997, str. 215)
Tudi v kolektivu je potrebno ustvarjati varno okolje, kjer ima uĉitelj moţnost izraziti
svojo stisko kolegom ali vodstvu in dobiti ustrezno podporo. Starši teţje vodljivih uĉencev se
mnogokrat poĉutijo ogroţene, saj jih bremeni obĉutek krivde. Dialog s starši pa je nujno
potreben, zato mora uĉitelj dobro obvladati komunikacijske vešĉine in vztrajno iskati stik s
starši. Sistematiĉno izobraţujemo vse uĉitelje na podroĉju Pozitivne discipline in 8 krogov
odliĉnosti.
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»Kakovostna medsebojna komunikacija je temelj uspešnega vodenja in nenazadnje
uspešne šole. Je proces, v katerem se odpiramo en drugemu in se s tem uĉimo, kdo je oseba, s
katero komuniciramo, in kdo smo mi sami.« (Prgiĉ 2010, str. 18)
Staršem redno nudimo predavanja razliĉnih strokovnjakov. Na prvem roditeljskem
sestanku v uvodnem predavanju, vsako leto izberem temo, ki staršem pomaga bolje razumeti
delovanje šole in funkcioniranje njihovega otroka, npr. razvojne znaĉilnosti, uĉne teţave …
Uĉencem ponujamo mnogo moţnosti razvijanja socialnih vešĉin, uĉnih navad, kritiĉnega
mišljenja ter komunikacije z raznimi tabori in delavnicami, ki jih izvajajo uĉitelji. Poleg dela
z uĉenci s posebnimi potrebami in uĉenci iz tuje govoreĉega okolja dajemo velik poudarek
nadarjenim uĉencem in ostalim, ki ţelijo razvijati svoja moĉna podroĉja, tako da jih
vkljuĉujemo v tematske tabore, interesne dejavnosti, kot sta Lego robotika in debatni kroţek.
Skozi celotno šolsko leto zbirajo osmošolci toĉke, s katerimi si ob koncu leta prisluţijo
kljuĉ šole. Eno od podroĉij je dobrodelnost, kjer jih spodbujamo, da pomagajo sovrstnikom,
ostarelim, osebam z duševno motnjo. Tako je nastal medgeneracijski projekt, ki nam omogoĉa
vkljuĉevati uĉence, da prostovoljno delajo v vrtcu, Varstveno delovnem centru, Domu za
starejše obĉane in podobno. S tem si ţelimo razvijati empatijo in jih postaviti za zgled
mlajšim uĉencem. Njihovo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost poskušamo spodbujati
tudi tako, da poudarjamo pomembnost Šolske skupnosti in vlogo njenega predsednika kot
vzgled ostalim uĉencem.
»Otrokom koristi, ĉe imajo veliko priloţnosti, da so ponosni nase, kadar dodajo bistven
prispevek doma, v šoli ali v druţbi. Obĉutek pripadnosti in pomembnosti je kljuĉen.« (Nelsen
2014, str. 57)
Zavedamo se, da v današnji druţbi prevladuje individualizem, ki se vedno bolj kaţe v
neenotnosti razredov in v mnoţici osamljenih posameznikov. Zato imamo Razredno mapo, ki
spremlja razred celih devet let šolanja. Mapa vsebuje posnetek stanja (sociogram) z zaĉetka in
konca šolskega leta, opaţanja v razredu, seznam tematskih razrednih ur in predavanj, ki so se
izvajala v razredu, in konĉno poroĉilo razrednika. Tako poskušamo delovati celostno in
pokrivati ĉim veĉ podroĉij, ki jih uĉencem primanjkuje.
Ob laţjih kršitvah izreĉemo alternativni vzgojni ukrep, kjer uporabimo restitucijo.
Posluţujemo se pogovorov in sodelovanja s starši, ob najhujših ali ponavljajoĉih kršitvah pa
se odloĉimo za administrativni ukrep. Kršitve uĉitelji sproti beleţijo v Vzgojno mapo, iz
katere je razvidna intenzivnost kršitev pri posameznem otroku ali razredu.

4

Kako naprej?

Z novimi generacijami uĉencev in staršev prihajajo novi izzivi. Vsak s svojim
odzivanjem vplivamo na drugega in vsako dejanje prinese odziv. S pozitivnim pristopom,
strokovnostjo, dobro komunikacijo in vzgledom skupaj z uĉenci in starši lahko spreminjamo
druţbo in korakamo po poti k nenasilni šoli.
Dobro je, da se kolektiv dobro razume, se podpira pri padcih in vzpodbuja pri vzponih,
zato je pomembno, da so uĉitelji v veĉini odzivni, in da išĉejo rešitve. Ko naletimo na
pomanjkljivosti v naših naĉrtih in delu, jih poskušamo popraviti in spreminjati. V naslednjih
letih nameravamo v naš šolski prostor vpeljati mediacijo in na tem podroĉju izobraziti tim
uĉiteljev. Nadaljevali bomo z analizami stanj (anketami) in izobraţevanjem vseh deleţnikov
ter poudarjanjem pomena pozitivne komunikacije.
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Verjamem, da nam bo z vztrajnostjo uspelo, da bomo pomagali otrokom odrasti v
suverene, empatiĉne osebe sposobne komuniciranja in netolerantne do nasilja. To so danes še
otroci, a nekoĉ starši, zato upam, da bomo z njimi delili plodove našega dela.

5
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Čuječnost kot preventivni dejavnik pri nasilnem vedenju otrok
Mindfulness as a Preventive Factor in Violent Behaviour of Children
Barbara Hribar, prof. slov. in ped.
OŠ Gustava Šiliha Maribor

Povzetek
Ĉujeĉnost ni niĉ drugega kakor zavedanje prisotnosti v tem trenutku, odprta in prijetna
pripravljenost razumeti stvari, ki se dogajajo znotraj in zunaj vas. Otroci s posebnimi
potrebami, ki vsakodnevno prihajajo k meni na individualna svetovanja, so obiĉajno otroci s
teţkimi ţivljenjskimi izkušnjami. Takšni otroci so med drugim lahko nagnjeni tudi k
nasilnemu vedenju. Zaradi neprekinjenega stresa zaĉnejo moţganske funkcije hitreje
nazadovati, kar lahko oslabi uĉenje, sprejemanje pametnih odloĉitev in razvoj ĉustvene
inteligence, da ne omenimo samozavesti in povezanosti z drugimi. Vaje ĉujeĉnosti so
primerne za vse otroke od petega leta dalje, ki bi ţeleli pomiriti viharne misli v svoji glavi,
obĉutiti in razumeti svoja ĉustva in izboljšati koncentracijo. Primer iz prakse kaţe, da so
otroci s posebnimi potrebami v štirimeseĉnem izvajanju programa ĉujeĉnosti razvijali
sposobnosti samoregulacije in spoprijemanja z neprijetnimi ĉustvi, kar je osnova za nenasilno
vedenje.
Kljuĉne besede: ĉujeĉnost, delovanje moţganov, nasilje,otroci s posebnimi potrebami,
program ĉujeĉnosti za osnovnošolske otroke
Abstract
Mindfulness is nothing but being conscious at the very moment, and being open and
ready to understand what is going on inside and outside you. Children with special needs who
visit me daily to get individual advice have usually bitter life experience. Among other things,
such children may be prone to violent behaviour. Continuous stress causes brain functions to
decline faster, which may weaken learning, make it difficult to make smart decision s and
develop emotional intelligence. Not to mention, their self-confidence is reduced and they have
difficulties with connectivity with others. Mindful exercises are suitable for children from the
age of five who would like to calm down their stormy thoughts, understand their emotions
and improve their concentration. An example of practice shows that after four month
mindfulness program children with special needs developed the ability to regulate and were
able to cope with unpleasant emotions, which is the basis of non violent behaviour.
Keywords: mindfulness, brain functions, violence, children with special needs, mindful
program forchildren
Lektorica: Barbara Hribar

1

Uvod

Vsi se v svojem ţivljenju sreĉujemo z nasiljem. Z nasiljem, ki je vidno, moteĉe,
nesprejemljivo ter nevarno za okolico ter manj vidnim, prikritim, manipulativnim nasiljem, ki
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ga je vĉasih teţko prepoznati, pa kljub temu pusti globoke posledice v ţrtvah. Le malo pa se
nas zaveda, da se za nasiljem storilca (tudi otroka, mladostnika) skriva druga zgodba; kjer je
na površini in v vedenju vidna jeza, bes in agresija, je v globini mnogo tesnobe, ţalosti,
psihiĉne boleĉine in stresa. V sodobni druţbi si zatiskamo oĉi pred duševno boleĉino in
skušamo na vse naĉine pred njo pobegniti. Tudi izraţanje nasilja je eden izmed naĉinov, kako
lahko pred tem pobegnemo. Ta boj in beg pred neprijetnimi ĉustvi in ranljivimi deli sebe se
kaţe v zahtevi do sebe, da smo neustrašni in moĉni. In ravno ta mehanizem se sproţi pri
marsikaterem nasilnem otroku ali mladostniku.
Obstaja pa alternativa temu pogledu, ki se poĉasi prebija v druţbeno zavest in jo ţe
tisoĉletja poznajo razliĉne stare duhovne tradicije ter v zadnjem ĉasu tretja generacija
kognitivno-vedenjske terapije. Gre za ustvarjanje novega odnosa do boleĉine. Odnosa, ki
namesto borbe in pobega prinaša soĉutje, odprtost in sprejemanje boleĉine. Gre za opustitev
borbe s samim seboj in za ustvarjanje prostora za naše doţivljanje z nepresojanjem, polnim
zavedanjem in soĉutjem do sebe. To omogoĉa veĉjo svobodo, da lahko ţivimo ţivljenje v
skladu z najglobljimi hrepenenji. Na ta naĉin nismo veĉ suţnji svojih ĉustev in telesnih
obĉutkov, ampak lahko svobodno in fleksibilno izbiramo tok našega ţivljenja (Ţvelc 2019).

2

Čuječnost blaţi arhaični del moţganov, odgovoren za nasilje

Otroci, s katerimi delam, in ki vsakodnevno prihajajo k meni na individualna svetovanja,
so obiĉajno otroci z teţkimi ţivljenjskimi izkušnjami – gre za razliĉne oblike anksioznosti,
ĉustvene, vedenjske motnje, travme (zaradi zapušĉenosti, loĉenosti ali smrti bioloških staršev,
psihopatologija staršev), ţivljenje v dolgotrajnem stresu (zanemarjanje, nasilje v druţini,
loĉitve in selitve staršev, nastanki novih druţin, pridobljeni sorojenci) in še kaj. Takšni otroci
so med drugim lahko nagnjeni tudi k nasilnemu vedenju. Zaradi neprekinjenega stresa zaĉnejo
moţganske funkcije hitreje nazadovati, kar lahko oslabi uĉenje, sprejemanje pametnih
odloĉitev in razvoj ĉustvene inteligence, da ne omenimo samozavesti in povezanosti z
drugimi (Snel 2019). Travmatizirani otroci, ki ţivijo v dolgotrajnem stresu, imajo moĉno
aktiviran plazilski del moţganov in zaradi tega lahko ob razliĉnih sproţilcih iz okolja, kot so
postavljanje meja v smislu vedenja, zahtev glede uĉnega dela ali ob kakšnih vrstniških
pritiskih, reagirajo burno, nepremišljeno in nasilno. In kot omenja Chalvin, smo ljudje do
neke mere odvisni od neizogibnih avtomatizmov, zaradi katerih nam vlada podzavestni jaz.
Naši plazilski moţgani sproţijo v nas refleks bega oziroma pasivnosti ali napada oziroma
agresivnosti. Te avtomatizme ĉlovek razvija od spoĉetja naprej, ker se sooĉa z dogodki,
konflikti in teţavami, ki vplivajo na njegovo osebnostno zgodovino in pušĉajo sledove
(Chalvin 2004). Iz tega razloga sem se odloĉila, da z otroki razvijam vešĉino ĉujeĉnosti, saj je
znanstveno dokazano, da take enostavne vaje pomagajo otrokom krepiti, razvijati in
optimizirati lastnosti, kot so razvoj ĉustvene inteligence, povezanost z drugimi, sprejemanje
pametnih odloĉitev in pomagajo tudi pri vzorcih obnašanja, kot so prijaznost, empatija ter
soĉutje ter pri prenašanju nauĉenega na situacije v resniĉnem ţivljenju, tako doma kot v šoli.
Kaj bi lahko bilo bolj pomembno kot nauĉiti se, kako usmeriti svojo pozornost, kako biti bolj
prisoten, in kako biti bolj zadovoljen sam s seboj, s svojimi mislimi in telesom. Kaj bi lahko
bilo bolj pomembno kot to, da nauĉimo otroke biti bolj prijazni do sebe in drugih, se sprašuje
Snelova. Ali niso to lekcije, za katere upamo, da se jih bodo naši otroci nauĉili? (Snel 2019.)
Levine pa opaţa, da je nasilništvo med otroki ţe tako obiĉajno, da vĉasih zmotno
sklepamo, da je normalno. Doloĉen deleţ agresivnosti med otroki (posebej med fanti) je sicer
normalen, toda nasilništvo ni. In ĉeprav morda ni preprosto prepreĉiti nasilništva v sosešĉini,
lahko ne samo prepreĉimo travmatizacijo svojega otroka, temveĉ mu celo pomagamo, da
postane odporen proti njemu. S tem hoĉemo reĉi, da lahko otroku prepreĉimo, da bi sam
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postal nasilneţ ali ţrtev nasilja ali oboje (Levine, Kline 2019). Inasertivnost je tista, ki nam
pomaga znova postaviti meje ali spoznati, kdaj ne upoštevamo meja drugih. Avtonomna
oseba je gospodar svojega osebnega prostora. Zato se moramo boriti proti neuĉinkovitim
avtomatizmom, proti refleksom, ki so odvisni od arhaiĉnih moţganov in ĉim bolj pozitivno
izkoristiti moţnosti, ki nam jih daje moţganska ovojnica (Chalvin 2004). Sama pa v praksi
svetovalnega dela ugotavljam, da je eden izmed naĉinov boja proti preveĉ intenzivnemu
delovanju arhaiĉnih moţganov uĉenje in razvijanje vešĉine ĉujeĉnosti.

3

Osnove čuječnosti na otrokom razumljiv in igriv način

Kaj je ĉujeĉnost? Snelova pravi, da ĉujeĉnost ni niĉ drugega kakor zavedanje prisotnosti
v tem trenutku, odprta in prijetna pripravljenost razumeti stvari, ki se dogajajo znotraj in zunaj
vas. Pomeni ţiveti v sedanjem trenutku (kar ni enako kot razmišljati o sedanjem trenutku), ne
da bi stvari sodili, jih namerno spregledali ali pa bi vas odneslo zaradi pritiskov vsakdanjega
ţivljenja. Ĉujeĉnost pomeni, da obĉutite sonĉne ţarke na koţi, slane solze, ki vam teĉejo po
licu ali valovanje nemoĉi v telesu. Ĉujeĉnost pomeni doţiveti tako veselje kot ţalost in ob tem
ne ĉutiti potrebe, da nemudoma o tem sodimo ali kaj ukrenemo (Snel 2019).
Ker je za otroke s posebnimi potrebami, s katerimi vsakodnevno izvajam svetovalno delo,
beseda ĉujeĉnost nepoznana, teţko izgovorljiva in nerazumljiva, velikokrat uporabim tudi
sorodnebesede, kot so sprostitev ali vaje srĉnosti, saj kot pravi avtorica Eline Snel, bi besedo
ĉujeĉnost lahko enakovredno imenovali tudi srĉnost, saj gre za naš celoten obstoj, vkljuĉno z
gojenjem prijaznosti do sebe in drugih. (Snel 2019).
Vaje ĉujeĉnosti so primerne za vse otroke od petega leta dalje, ki bi ţeleli pomiriti
viharne misli v svoji glavi, obĉutiti in razumeti svoja ĉustva in izboljšati koncentracijo. Prav
tako ustrezajo otrokom, ki trpijo zaradi pomanjkanja samozavesti in potrebujejo zagotovilo,
da je v redu, da so takšni, kot so. Te vaje so primerne tudi za otroke, ki jim je postavljena
diagnoza ADHD, disleksija ali pa motnja avtistiĉnega spektra. Seveda omenjene vaje teh
motenj ne morejo pozdraviti, vendar pa otroku lahko koristijo in veĉina otrok resniĉno uţiva
med njihovim izvajanjem. Ĉujeĉnost ni oblika terapije, ĉeprav lahko ima terapevtske uĉinke,
saj otrokom nudi razliĉne pristope, kako se spopasti z velikimi teţavami, kot so ĉustvene
nevihte ali potreba, da se odzovejo na vsak vzgib ali misel (Snel 2019).

4

Program čuječnosti »Sedeti pri miru kot ţaba» za osnovnošolske otroke s
posebnimi potrebami

Otroci, s katerimi sem v okviru svojega svetovalnega dela izvajala program ĉujeĉnosti v
osnovni šoli s prilagojenim programom, so otroci s posebnimi potrebami, ki imajo
najrazliĉnejše motnje oz. primanjkljaje, med drugim ĉustvene in vedenjske motnje, laţjo
motnjo v duševnem razvoju, gibalno oviranost, motnjo avtistiĉnega spektra, dolgotrajno
bolezen, motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ter govorno-jezikovne motnje.
Vaje smo nameravali izvajati redno, in sicer enkrat tedensko od 15-20 min v kontinuumu
štirih mesecev, vendar zaradi narave šolskega koledarja le-tega ni bilo moţno izpeljati brez
vmesnih prekinitev. V programu je sodelovalo 13 otrok oz. mladostnikov. Otroke sem najprej
seznanila s knjigo Sedeti pri miru kot ţaba, avtorice Eline Snel in s programom, ki je v njej
zasnovan, pokazala sem jim tudi zgošĉenko. Vsak uĉenec je imel tudi moţnost izbire, da se
odloĉi, ali bo sodeloval. Nekatere uĉence je predstavitev takoj prevzela, medtem ko so drugi
ĉutili odpor. S slednjimi sem se dogovorila, da bodo naredili tri poskusne vaje in se nato
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odloĉili, ali bodo nadaljevali. Prav vsi, ki so bili na zaĉetku v dvomih, so po treh poskusnih
vajah ţeleli nadaljevati. Za vse uĉence sem pripravila tudi dnevnik programa ĉujeĉnosti,
kamor so po vsaki vaji pisali in risali svoje obĉutke, opaţanja, razmišljanja in ugotovitve.
Na zgošĉenki je posnetih 11 vaj, ki smo jih izvajali zaporedoma, in sicer vsak teden po
eno. Vaje vsebinsko zajemajo osnovno meditacijo, urjenje in premikanje pozornosti,
sprošĉanje, zavedanje sebe, svojih telesnih zaznav, zavedanje ĉustev, nereaktivno odzivanje,
spoprijemanje z neprijetnimi ĉustvi, prepoznavanje vloge opazovalca, vizualizacijo iskanja
zavetja v sebi v smislu samoregulacije, urjenje prijaznosti, spoprijemanje z vznemirjenostjo
ter napotke za dober spanec (Snel 2019).
Pred samo vajo sem jih velikokrat tudi z lastnim glasom vodila v triminutni ĉujeĉen
pregled telesa, nato so sledili posnetku. Tudi ob koncu vsake vaje ĉujeĉnosti sem zakljuĉila s
triminutnim pregledom telesa. Nekateri mladostniki so med vajo izrazili, da bi imeli mehko
ruto ĉez oĉi, saj jim je le-ta pomagala, da so ostale njihove oĉi zaprte in misli zbrane. Ker so
to le mladostniki s posebnimi potrebami in je nekaterim teţko sedeti pri miru 15 min ter
zbrano poslušati posnetek, smo sklenili dogovor, da jim med vajo z masaţnimi pripomoĉki
masiram hrbet in lasišĉe. To jim je omogoĉalo, da so laţje ostali zbrani in se osredotoĉali na
senzorne obĉutke. Tisti, ki so sprva imeli odpor do teh vaj, jim je bila takšna masaţa
premostitev k sodelovanju in kasneje k doţivljanju zadovoljstva.
Ob koncu vsake vaje so izpolnili dnevnik in odgovorili na vprašanja, ali jim je bila
izvedena vaja všeĉ, ter kaj so doţivljali ob njej. Veĉina je zapisovala, da so jim bile vaje všeĉ,
da bi jih še ponovili, in da se sedaj poĉutijo bolj mirne. Nekateri so med vajo postali bolj
nervozni in so komaj ĉakali, da se konĉa. Nekateri so se kak teden upirali in smo zato
poskusili z vajami drugiĉ, saj je zelo pomembno, da otroci omenjene vaje doţivljajo na igriv
naĉin (Snel 2919). Popolnoma vsi uĉenci, ki so bili vkljuĉeni v program ĉujeĉnosti, pa so
ţeleli te vaje izvajati še veĉkrat in so se zelo veselili trenutkov, ko so lahko bili sami s seboj.

5

Zaključek

Raziskave so pokazale, da vaje ĉujeĉnosti krepijo ĉelni reţenj, ki je zadolţen za
samoregulacijo, samozavedanje, zaviranje impulzivnosti, presojanje, umirjenost in hkrati
blaţi plazilski del moţganov, ki je na evolucijski poti ĉloveštva namenjen boju, begu, torej
predvsem preţivetju. Otroci, ki se bodo v svojem viharnem dnevu zmoţni vrniti vase, zaĉutiti
svoje telo, svoja neprijetna ĉustva, ranljive dele sebe in ob impulzivnih sproţilcih iz okolja
uspeli nekajkrat globoko vdihniti, bodo imeli veĉjo psihiĉno odpornost in bodo zmogli reĉi
nasilju ne. Most do nenasilja pa lahko poteka preko znanstveno dokazane poti ĉujeĉnosti, kar
je pokazal tudi primer iz prakse z otroki s posebnimi potrebami, ki so sledili štirimeseĉnemu
izvajanju programa ĉujeĉnosti in ob tem razvijali sposobnosti samoregulacije in
spoprijemanja z neprijetnimi ĉustvi, kar je osnova za nenasilno vedenje. Ker je ta primer iz
prakse posledica štirimeseĉnega opazovanja in spremljanja otrok, pa vendarle ne zajema
natanĉnega, kritiĉno ovrednotenega terapevtskega uĉinka na nasilno vedenje otrok, ki bi ga
lahko v prihodnosti prikazali s študijo primera, kar pa zahteva seveda veliko predanosti in
vloţenega truda.

560

6

Seznam literature
Chalvin, M. J. (2004). Kako preprečiti konflikte. Radovljica: Didakta.

Levine, P. in Kline, M. (2018). Skupaj premagujmo stres. Kako pri otrocih krepimo
samozavest in psihično odpornost. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Snel, E. (2019). Sedeti pri miru kot ţaba: vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše).
Celje: Zavod Gaia planet.
Ţvelc, G. (2019). Terapija sprejemanja in predanosti. Čuječnost in psihološka
fleksibilnost v psihoterapiji. Ljubljana: Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.

561

Umetnost pogovora
The art of talking to each other
Simona Reĉnik Fekonja, profesorica anglešĉine in teologije, uĉiteljica anglešĉine, 2. osnovna
šola Slovenka Bistrica

Povzetek v slovenskem jeziku
Pogovora se nauĉimo v druţini. Od te vešĉine je odvisno, kako uspešni bomo v šoli in v
nadaljnjem ţivljenju. Elektronske naprave še dodatno prispevajo k odtujevanju in ne
vzpodbujajo razvijanja vešĉin dobrega pogovora. Pojav, ko na klopci sedita otroka, ki se
pogovarjata z sms sporoĉili, ni nekaj nenavadnega. Danes prav tako ni niĉ navadnega, da je
doma ob obrokih priţgana televizija, telefon na mizi in slušalke v ušesih. Ĉe se zgodi, da
vešĉin pogovora ne pridobimo v druţini, pa ne pomeni, da tega ne bi mogli popraviti in se
izboljšati, ĉe ta primanjkljaj ozavestimo in vešĉino zaĉnemo zavestno razvijati.
Kljuĉne besede: druţina, pogovor, šola, konflikt
Povzetek v tujem jeziku
We learn how to talk to each other in our families. It depends on that skill how successful
we are going to be in schools and in our lives. Electric devices contribute a great deal to the
process of alienation and less opportunities to practice skills of talking. An occurrence when
two children sitting on a bench talk to each other by sending messages is not something
unusual. Nowadays, it is also not unusual to watch TV, to have a mobile phone on a table and
earphones in the ears during family meals. If it happens that we do not acquire the art of
talking to each other in our families that does not mean that we cannot mend it or get better in
it. If we are aware of the deficit and want to improve, we should intentionally develop it.
Key words: family, talk, school, conflict
Ime in priimek lektorja Darja Vtiĉ

1

Uvod

Šola je prostor za uĉenje, prostor, kjer je potrebno sodelovati z uĉitelji in uĉenci, prostor,
kjer mora vladati pozitivna klima. Vendar je šola tudi prostor pritiskov, zahtev, neprijetnih
situacij. V šolah se sreĉujemo z generacijami teţavnih otrok. Z vsakim letom se poveĉuje
število otrok s posebnimi potrebami, prav tako se poveĉuje število otrok z vedenjskimi
teţavami. Naloga šole je, da jih nauĉi prepoznati, poimenovati in tudi loĉevati, kje in kdaj je
agresivno vedenje primerno in sprejemljivo. Nasilno vedenje v najstniškem obdobju je
opaznejše, izzove veĉ odzivov okolja in ima hujše posledice.

2

Pogovor v razredu

Osnovno gonilo ĉlovekovega razvoja je pogovor, neposredna komunikacija s starši,
sorojenci, vzgojitelji, uĉitelji in sošolci. Ĉlovekovo vedenje je le deloma podedovano in v
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veĉji meri pridobljeno v medsebojnih odnosih – v intenzivni komunikaciji z zanj
pomembnimi ljudmi. V zaĉetku je to druţina, pozneje šola in druga socialna okolja. Ĉlovek je
rezultat pogovora od spoĉetja do smrti. Naĉrtovan je ţe v pogovoru svojih staršev. Pogovor
ĉloveka vseskozi spreminja in se spreminja v osnovno sredstvo za njegovo preţivetje, torej
dobiva isti pomen kot kisik, voda, hrana. Uĉenec se v šoli nauĉi v pogovoru z uĉiteljem in
uĉenci informacije sprejemati in jih tudi dajati. Zmoţnost pogovarjati se z drugimi je vešĉina,
ki temelji na predpostavki, da sprejemamo sebe in tudi sogovornika. (Brajša 1993)
Vĉasih se kljub našim prizadevanjem uĉenci noĉejo pogovarjati na primeren naĉin.
Velikokrat pri pogovoru prihaja do kriĉanja, upiranja zadolţitvam, odklanjanja šolskega dela,
miselne odsotnosti pri pouku, glasnega vzdihovanja, zgodnjega pospravljanja stvari, metanja
papirĉkov ... To so disciplinske teţave, ki vodijo v konflikte. Ko je vsakdo povabljen, da
pove, kdo je in kaj ţeli, in ko mora vsakdo zagotoviti to pravico drugemu, je to uĉno okolje,
ko uĉenci pokaţejo in dokaţejo, da poznajo vešĉine dogovarjanja. Uĉitelji smo preveĉkrat
obremenjeni s prenatrpanimi uĉnimi naĉrti, s helikopterskimi starši, inšpektorji. Pa to ni prav.
Umetnost pogovora je vseţivljenjska vešĉina. »Osnovna naloga šole postaja nauĉiti se uĉenja,
kajti spremembe postajajo stalnica sodobnega ţivljenja. Znanje, ki ga danes pouĉujemo v
šolah, bo ĉez nekaj let zastarelo. Nujno je, da mlade ljudi nauĉimo prilagodljivosti, da se bodo
sposobni spopadati z vedno novimi izzivi v prihodnosti.« (Pušnik, Turk Škraba 2003, str. 22)
Razred je ţe po definiciji konfliktna skupina, vendar v šolah ne sme prevladati nasilje,
konflikti in nedisciplina. Zakaj v razredu prihaja do konfliktov? Razred je skupina, kjer ima
vsak potrebo po edinstvenosti, avtonomiji in neodvisnosti, hkrati pa uĉitelj od njih zahteva,
da delujejo kot skupina. Ti isti uĉenci, ki ţelijo biti avtonomni in neodvisni, imajo moĉno
potrebo po povezanosti, pripadnosti in prijateljstvu.
Ţal je nasilje vsakdanji pojav v naši druţbi. Najdemo ga povsod pri poroĉilih, v
raĉunalniških igricah, v filmih, na avtobusu, pred kinom, na šolskih igrišĉih in hodnikih, v
domaĉi dnevni sobi ... Uĉenci nastopajo kot ţrtve in kot storilci. V šole se je pritihotapilo
nasilje, ki ga redko kateri uĉenec ne doţivi. Brcanje, boksanje, tepeţ, ţaljenje, preklinjanje,
izsiljevanje in groţnje so del vsakdana za nekatere uĉence. Ţivljenje v gneĉi in neprestana
izpostavljenost zunanjim draţljajem (televizija, radio, video igrice, raĉunalnik, telefon) nam
ne nudijo notranje topline, ampak v nas vzbujajo obĉutek ogroţenosti in notranje praznine. Ko
pogledamo razgrajaĉe v razredu bolj podrobno, v bistvu ugotovimo, da so zelo nezadovoljni
sami s seboj, negotovi vase in nimajo pravega obĉutka varnosti, v druţini nimajo pravega
mesta, pogosto so grešni kozli, v šoli, kjer so vedno bolj pomembne le ocene, so pogosto manj
uspešni, doma so deleţni ţuganja in pridig. »Vse se zaĉne z druţino - oziroma vsaj z osebnim
in eksistenĉno odloĉilnim odnosom med starši (ali enim od roditeljev) in otrokom. Kakovost
tega osebnega odnosa in kakovost odnosa otroka do drugih »primarnih skrbnikov« sta tisto,
kar najprej doloĉa splošno dobro poĉutje vsakega otroka.« (Juul 2017, str. 25)

3

Učence naučimo uporabljati besede namesto pesti

Ena od vrst inteligence je tudi ĉustvena inteligenca. Zavedanje ĉustev,
samoobvladovanje, empatija in socialne vešĉine so del kurikuluma šole, ki vzgaja za ţivljenje.
Uĉenci, ki so opremljeni s takšnim znanjem, bodo lahko uspešni v zasebnem in poslovnem
ţivljenju.
Uĉence v niţjih razredih uĉimo treh stvari, ko se sooĉajo z nasiljem. Nauĉimo jih treh
korakov. Prvi so besede kot: »To mi ni všeĉ. Pusti me pri miru.« Ĉe to ne zaleţe, sledi
naslednji in to je umik. Razloţimo jim, da lahko tako poskrbijo zase in svojo varnost. Tretji
korak je, da povedo o dogodku odrasli osebi in potem s pogovorom razrešijo konflikt.
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Uĉenci morajo ĉustva prepoznati pri sebi in pri drugih, jih poimenovati in na primeren
naĉin izraziti. Tega se uĉijo v druţini od staršev in sorojencev pa tudi od vrstnikov in preko
medijev. Prepoznati ĉustva pri sebi in drugih je teţko, zato potrebujejo veliko razliĉnih vaj pri
pouku, na razrednih urah, namenskih dneh, šolah v naravi ...
Dobro je uĉencem s pomoĉjo delavnic dati sporoĉilo o tem, da bi lahko bili boljši
poslušalci in da se morajo nauĉiti vešĉine poslušanja. Do komunikacije lahko pride le, ko
poslušalec sliši in razume sogovornikova sporoĉila in ĉustva. V razredu uporabim priroĉnik,
ki preko zgodbic in aktivnih nalog uĉi uĉence aktivnega poslušanja. Prgić govori o aktivnem
poslušanju in ga razdeli na veĉ stopenj: »poslušaj in ne prekinjaj; ponovi, kar ti pripoveduje
sogovornik, in preveri, ĉe si ga pravilno razumel; spoštuj sogovornika in se zanimaj za
njegovo zgodbo; glej ga v oĉi in kimaj in pokaţi s telesom, da ga poslušaš.« (Prgić 2011, str.
31) Uĉencem smo uĉitelji dober vzor in jim veĉkrat pokaţemo, kako znamo poslušati, ko jim
pomagamo rešiti njihove teţave. Sĉasoma pa bodo uĉenci poskušali na podoben naĉin sami
rešiti konflikte.
Zelo uĉinkovito se je v praksi izkazalo, da uĉence nauĉimo reševati spore po naslednjih
korakih: uĉence nauĉimo vprašati, v ĉem je teţava; uĉenec ponovi, kar mu je povedala druga
oseba; pove še svojo stran zgodbe. Sledi drugi del, ko se uĉenca pogovorita o teţavi; vprašata
drug drugega, kako se poĉutita. Pogovor zakljuĉita s predlogi za rešitev teţave in ponovita,
kar sta se dogovorila, ter preverita, ĉe se oba strinjata. (Prgić 2011, str.148 )

4

Zaključek

Splošno prepriĉanje je, da so nesoglasja, nerazumevanje in konflikti nezaţeleni,
negativni, nevarni in se jim ţelimo ogniti. Pravi naĉin je, da jih poskušamo razrešiti, ne pa
potlaĉiti in ĉakati, da izbruhne vulkan. Najlaţje je v jezi udariti, brcniti, kriĉati, uţaliti.
Nekoliko teţje je oceniti situacijo in se za svoje dobro umakniti. Najteţje pa je reševanje
konfliktov s pogovorom. Da bi to zmogli, je potrebno uĉence opolnomoĉiti, pouĉiti in vaditi,
da bodo lahko v navalu ĉustev uporabili prave besede namesto pesti in ţaljivk.

5
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Podporni mehanizmi za obvladovanje in preprečevanje vedenjskih teţav
pri otrocih s posebnimi potrebami
Unterstützungsmechanismen für die Prävention und die Kontrolle von
Verhaltensstörungen bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen
Nuša Gradišnik, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Povzetek
V osnovni šoli s prilagojenim programom se pogosto sreĉujemo z vsemi oblikami
nasilnega vedenja uĉencev. Uĉenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju imajo namreĉ slabše
razvite socialne spretnosti in se veĉinoma nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij.
Pogosto so deleţni tudi neustreznih vzgojnih prijemov iz domaĉega okolja, kjer so sami ţrtve
fiziĉnega ali psihiĉnega nasilja. Zraven tega se v izobraţevalni program z niţjim
izobrazbenim standardom usmeri veliko uĉencev iz rednih osnovnih šol, kjer doţivljajo
neuspehe in so slabše sprejeti, zato se poslediĉno pri njih pojavi nasilno vedenje. Pouĉevati in
voditi oddelek, kjer se vedenjska odstopanja pojavljajo pri veĉini uĉencev, zahteva dobro
naĉrtovano delo, sodelovanje vseh šolskih delavcev in staršev, doslednost uĉiteljev, hkrati pa
uporabo mehanizmov za prepreĉevanje vedenjskih teţav in razvijanje dobre razredne klime.
Tako sem v sodelovanju s šolsko svetovalno sluţbo pripravila Izvirni razvojni načrt pomoči
oddelka, ki je vkljuĉeval dobro naĉrtovanje, sprotno spremljanje, izvedbo in evalvacijo dela
ter je bil celostno naravnan.
Kljuĉne besede: otroci s posebnimi potrebami, vedenjske teţave, izvirni razvojni naĉrt
pomoĉi
Zusammenfassung
In einer Grundschule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind wir häufig mit allen
Formen von gewaltsamen Benehmen konfrontiert . Schüler mit leichten geistigen
Behinderungen haben schlecht entwickelte soziale Fähigkeiten und neigen dazu, soziale
Situationen nicht richtig einzuschätzen. Oft erhalten sie auch unangemessene pädagogische
Ansätze aus ihrer häuslichen Umgebung, in der sie selbst Opfer physischer oder psychischer
Gewalt werden. Darüber hinaus richten sich viele Schüler der Regelgrundschulen an ein
Bildungsprogramm mit niedrigerem Bildungsstandard, in dem sie scheitern und weniger gut
aufgenommen werden und infolgedessen gewalttätiges Verhalten auftritt. Das Unterrichten
und Leiten einer Abteilung, in der bei der Mehrheit der Schüler Verhaltensabweichungen
auftreten, erfordert eine gut geplante Arbeit, die Einbeziehung aller Schulmitarbeiter und
Eltern, die Konsistenz der Lehrer und den Einsatz von Mechanismen zur Vermeidung von
Verhaltensproblemen und zur Entwicklung eines guten Klassenklimas. Daher habe ich in
Zusammenarbeit mit der Schulberatung ”Izvirni razvojni načrt pomoči oddelka”
ausgearbeitet, der eine gute Planung, fortlaufende Überwachung, Durchführung und
Bewertung der Arbeit beinhaltete und der ganzheitlich war.
Schlüsselwörter: Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Verhaltensstürungen, das initiale
Entwicklungsplan der Hilfe
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Lektorica: Barbara Hribar

1

Kdo smo?

Kot razredniĉarka sem prevzela 7 uĉencev vkljuĉenih v 4. razred izobraţevalnega
programa z niţjim izobrazbenim standardom, ki sem jih pouĉevala pri veĉini šolskih
predmetov (razen šport, glasbena umetnost). Vsi uĉenci so bili usmerjeni kot uĉenci z laţjo
motnjo v duševnem razvoju v kombinaciji še z ostalimi motnjami. Uĉenci z laţjimi motnjami
v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno drugaĉno kognitivno strukturo.
Zaradi niţjih intelektualnih sposobnostih je omejena tudi njihova sposobnost reševanja
problemov. Imajo slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritiĉni do drugih uĉencev in se
nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih situacij. Proces dozorevanja teh uĉencev je
upoĉasnjen, zato pri tem potrebujejo pomoĉ in vodenje, zlasti pa uĉenje socialnih vešĉin, ki
jim bo omogoĉilo laţje vkljuĉevanje v okolje (Portal GOV. SI, n. d.)
Veĉina uĉencev je prihajala iz socialno in ekonomsko ogroţenih druţin, deleţni pa so
tudi neprimernih vzgojnih prijemov iz otroštva. Znano je, da se otrok, ki je pogosto fiziĉno
kaznovan, takega vedenja uĉi od doma. Prav tako je problematiĉno, kadar se otrok ne nauĉi
spoštovati nobenih pravil in nima jasnih omejitev, zato preizkuša meje in je v svojem vedenju
tudi pogosto nasilen (Aniĉić et al. 2002).

2

Kako se soočiti z vedenjsko problematiko v razredu?

Pri petih uĉencih so bila opazna vedenjska odstopanja, bili so teţje vodljivi in so se slabše
vkljuĉevali v skupino. V razredu je bilo prisotno telesno nasilje (brcanje, boksanje, lasanje),
verbalno nasilje (ţaljivke, laţne govorice, obsojanja) in tudi psihiĉno nasilje (izloĉanje,
groţnje, ustrahovanje). Med odmori, v dnevih dejavnosti, v ĉasu nadomešĉanja uĉitelja, pri
prehodih iz razreda v razred ter splošno pri nestrukturiranih dejavnostih se je intenzivnost in
pogostost nasilnega vedenja še stopnjevala. Zaradi motenj in primanjkljajev uĉencev ter
nespodbudnega domaĉega okolja uĉenci niso ustrezno presojali lastnih vedenj, manj kritiĉni
so bili do vedenja sošolcev in so zaradi pomanjkanja socialnih vešĉin neprimerno odreagirali
v interakcijah ter se teţje prilagajali na spremembe. Prav tako so slabše prepoznavali lastna
ĉustva in se posluţevali neprimernih ĉustvenih reakcij.
Kot uĉiteljica, ki sem z uĉenci preţivela veĉino ĉasa, sem se zavedala svoje vloge pri
prepreĉevanju nasilja in pri oblikovanju oddelka kot skupine ter razvijanju razredne klime.
Kot pravi Pušnikova (1999) je stopnja trpinĉenja zelo odvisna od stališĉ, metod in vedenja
šolskega osebja, še posebno uĉiteljev. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na prepreĉevanje
in nadzor nasilja ter preusmerjanje nezaţelenega vedenja v druţbeno bolj sprejemljivo. Na
podlagi obstojeĉih šolskih dokumentov (šolski red, vzgojni naĉrt), dobrega poznavanja
uĉencev, sem v sodelovanju s šolsko svetovalno sluţbo pripravila Izvirni razvojni načrt
pomoči za obvladovanje in prepreĉevanje vedenjskih teţav v oddelku. Obstajajo razliĉni
naĉini in razliĉne ravni spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem. Nekatere šole se
problematike lotevajo parcialno, druge bolj celostno. Nekatere šole so usmerjenje bolj v
preventivo, torej k prepreĉevanju pojavljanja nasilja, druge delujejo bolj intervencijsko, saj se
odzovejo, ko se nasilje ţe pojavi (Peĉjak 2014). Izvirni razvojni naĉrt je bil celostno naravnan
in je vkljuĉeval preventivne in intervencijske ukrepe. Predstavila bom uporabljene mehanizme
za obvladovanje in prepreĉevanje vedenjskih teţav v oddelku.
Osebne izkaznice učencev smo izdelali skupaj z uĉenci. Vsak uĉenec je razmišljal in
zapisal, v ĉem je dober, ĉesa ne mara, kaj ga vznemiri in kje rabi pomoĉ. Zapisane so bile tudi
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informacije, kdaj uĉenec potrebuje predpisano zdravilo. Osebne izkaznice so bile izobešene
na vidnem mestu v razredu, saj so bile takojšnji vir pomembnih informacij za uĉitelje, ki so
nadomešĉali v razredu. Ţetoniranje je potekalo s prilagojeno igro štiri v vrsto. Vsak stolpec je
pripadal enemu od uĉencev. Ob neprimernem vedenju je uĉenec prejel rdeĉ ţeton in tako
dobil preko slušne in vizualne poti takojšnjo povratno informacijo. Ker so sami slabše
prepoznavali in nadzirali svoje vedenje, so s tem pristopom bili podprti s strani uĉitelja.
Zvezek opaţanj je potoval z uĉenci k vsem uram pouka. Doloĉili smo tudi uĉenca, ki je bil
odgovoren za prenos zvezka. Uĉitelji so vpisovali moteĉe vedenje, konfliktne situacije in tudi
vzorno vedenje uĉencev. Pomembno je bilo, da sem bila kot razredniĉarka obvešĉena o
dogajanju pri vseh urah pouka. Uĉenci so s tem zaĉutili nadzor in imeli hkrati tudi obĉutek
varnosti. Takojšnje sprotno reševanje problemov je pripomoglo k zmanjšanju intenzivnosti
nasilnega vedenja. Naloga vseh uĉiteljev je bila, da z ustreznimi metodami obravnavajo vsak
pojav neprimernega vedenja in situacijo zakljuĉijo, kjer se je pojavila. Kot razredniĉarka sem
bila obvešĉena o dogodku, nisem pa ga ponovno predelovala z uĉenci. Tudi Vernik
Dobnikarjeva pravi, da na prepreĉevanje nasilja v šoli pomembno vpliva pripravljenost in
sposobnost uĉiteljev, da jasno obravnavajo vsako obliko nasilja. Takojšen odziv lahko
zmanjšuje obseg pojava, saj ga zatremo ţe v zaĉetku (Aniĉić et al. 2002). Vodeni odmori so
zelo pripomogli k prepreĉevanju nasilja. Med odmori smo z uĉenci izvajali dihalne vaje,
preizkušali masaţne tehnike, se sprošĉali ob meditacijah ali poslušanju umirjene glasbe. Ta
ĉas je bil namenjen vodenemu sprošĉanju. Kadar so uĉenci morali v drug razred, jih je uĉitelj,
pri katerem se je uĉna ura zakljuĉila, spremljal do naslednjega razreda, kjer jih je sprejel drug
uĉitelj. »Najcenejša oblika prepreĉevanja nasilnega vedenja otrok je veĉja prisotnost odraslih«
(Habbe 2000, str. 75). V bergenski raziskavi so ugotavljali povezanost med vidiki nadzora in
stopnjo trpinĉenja med uĉenci. Ugotovili so, da je stopnja trpinĉenja niţja, ĉe je prisotnih veĉ
deţurnih uĉiteljev. To dokazuje, kako pomembna je navzoĉnost odraslih ter njihova
pripravljenost posredovanja v primeru trpinĉenja (Pušnik 1999). K prepreĉevanju nasilnih
situacij pripomore tudi pripravljen razred. V razredu je bil urejen kotiĉek za sprošĉanje,
kamor so se lahko uĉenci umaknili, kadarkoli so potrebovali mir in ĉas zase. Na voljo so imeli
masaţne pripomoĉke in razliĉne materiala za stiskanje, vrtenje, pihanje, s pomoĉjo katerih so
na primeren naĉin obvladovali jezo. Ponujene so jim bile tudi mehke igraĉe za tolaţbo. V
kotiĉku so imeli papir in barvice, da so lahko preko pisanja ali risanja izraţali svoje obĉutke.
Na plakatu pred kotiĉkom so imeli naštete moţnosti za umirjanje. Na tabli so bila jasno
predstavljena pravila obnašanja, ki smo jih z uĉenci veĉkrat ponovili. Imeli smo tudi vrata
ponosa, kamor smo beleţili dobra dejanja in napredke uĉencev. Na vidnem mestu so uĉenci
ves ĉas imeli opore, kako odgovoriti na izzivanja, kako se opraviĉiti, kako se sooĉiti z
doţivljanjem razliĉnih ĉustev, in kako obdrţati nadzor nad svojimi reakcijami. Pomemben
dejavnik pri prepreĉevanju nasilja je dobra razredna klima. Ves ĉas sem pri uĉencih
spodbujala medsebojno pomoĉ, vţivljanje v poloţaj drugega in ţelela, da se uĉenci zbliţajo.
Organizirala sem razredna praznovanja, spremljali smo napredke in vsak teden doloĉili
zvezdo razreda. V zaĉetku tedna so uĉenci izbrali razredno nagrado, ki smo jo izpeljali, ĉe so
ves teden uspešno nadzirali svoje vedenje in tako prepreĉili nasilne reakcije. Ves ĉas sem
vzpostavljala zaupen odnos z uĉenci, saj sem ţelela, da povedo o svojih stiskah. V razredu je
bila tudi škatlica zaupanja za sporoĉanje stisk, o katerih niso zmogli govoriti.

3

Kaj smo dosegli?

Uĉenci, ki so moteĉi in nasilni do drugih, potrebujejo veliko naše pozornosti,
razumevanja, ljubezni, da se vzpostavi zaupen odnos in šola zanj postane varno okolje. Prav
tako velja za uĉence, ki so ţrtve nasilja. Zaradi jasnega naĉrta dela, dobrega sodelovanja
uĉiteljev, doslednosti, izvedenih pristopov se je intenzivnost in stopnja nasilnega vedenja v
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razredu zmanjšala. Poslediĉno so uĉenci bolje sodelovali kot skupina in dosegali tudi boljše
uĉne uspehe. Pomembno je zavedanje uĉiteljev, da se nasilje v šolah pojavlja, in da to
sprejmemo kot izziv in moţnost uĉenja otrok primernejših socialnih interakcij. Hkrati pa je
pomembno dobro poznavanje otrok, da lahko s pripravljenim okoljem in predvidevanjem
prepreĉimo marsikatero nasilno reakcijo. Pri prepreĉevanju nasilja je torej kljuĉno
poglobljeno, sistematiĉno delo, predvsem pa zadostitev potrebe po obĉutku sprejetosti ter
varnosti, ki jo otroci s posebnimi potrebami še posebej potrebujejo. Še vedno pa obstaja
veliko dilem in teţav v praksi. Ali smo res vsi uĉitelji enko obĉutljivi in dosledni pri sooĉanju
z nasiljem? Ali se res enako kritiĉno odzovemo na razliĉne oblike nasilja, ali prej zaznamo in
ukrepamo pri fiziĉnem kot verbalnem nasilju? Vsi ti pomisleki pa zahtevajo veliko vloţenega
dela na osebnostnem in profesionalnem razvoju uĉiteljev.

4
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Zmanjševanje medvrstniškega nasilja v šoli
Reducing peer violence in schools
Katarina Buĉar, uĉiteljica, prof. anglešĉine in španšĉine,
OŠ Straţišĉe Kranj

Povzetek
Avtorica prispevka na kratko razloţi, kaj je medvrstniško nasilje, katere vrste nasilja
zaznavajo na OŠ Straţišĉe Kranj in kako se šola trudi zmanjševati oz. prepreĉevati nasilje.
Omeni tudi Delorsov steber izobraţevanja  uĉiti se, da bi znali ţiveti skupaj , na katerega se
pri tem pogosto opirajo. Na koncu predstavi tri preventive delavnice, ki jih je izvedla z uĉenci
na razredni uri. Na njih so uĉenci izboljševali samopodobo, razvijali sposobnost empatije in
nenasilne komunikacije ter strpnost do drugaĉnosti.
Kljuĉne besede: medvrstniško nasilje, prepreĉevanje nasilja, delavnice, strpnost,
nenasilna komunikacija, samopodoba
Abstract
The author briefly explains what peer violence is, specifies the violence forms that have
been detected at Primary School Straţišĉe Kranj and describes how they try to reduce or
prevent peer violence. She furthermore mentions one of Delors' pillars of education – learning
to live together – which often serves as the basis in violence prevention activities. Finally she
presents three violence prevention workshops that were carried out during the class meeting
periods. These enabled the students to improve their self-image, develop empathy and
nonviolent communication skills and learn to be tolerant towards others.
Key words: peer violence, violence prevention, workshops, tolerance, nonviolent
communication, self-image
Lektorica: Simona Špolad

1

Šola kot varno in spodbudno okolje

Šola je prostor, v katerem se otrokove pravice in potrebe udejanjajo, a tudi kratijo.
Zagotavljala naj bi varno in spodbudno uĉno okolje, v katerem se uĉenci poĉutijo sprejete,
spoštovane in slišane, saj le tako lahko v polnosti razvijajo svoje potenciale. Kot uĉiteljica (in
nekoĉ uĉenka) sem imela moţnost opazovati nasilje v vseh vrstah medsebojnih odnosov,
vendar je vedno moĉno prednjaĉilo nasilje med vrstniki. Pouĉujem na šoli z veĉ kot 1000
uĉenci v podeţelskem okolju, kjer (hudega ali veliko) nasilja ne zaznavamo pogosto, a se
kljub temu precej ukvarjamo s tem, da bi ga prepreĉevali.
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2

Kaj je medvrstniško nasilje in kako se na naši šoli z njim spoprijemamo

Medvrstniško nasilje opredelimo kot namerno, ponavljajoĉo se uporabo fiziĉnega,
psihiĉnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja nad drugim vrstnikom, prav tako tudi
enkratne dogodke nasilnega vedenja, kjer je razlika v fiziĉni ali psihiĉni moĉi med stranema
oĉitna (Lešnik Mugnaioni et al. 2016).
Na naši šoli pri deĉkih prevladuje fiziĉno nasilje, pri deklicah pa mnogokrat še bolj
boleĉe verbalno. Opaţamo pojav klik in primerov psihiĉnega nasilja. Nasilje se v zadnjih letih
ne dogaja veĉ toliko v neposrednem medosebnem stiku, ampak se seli na splet oz. druţabna
omreţja. Poleg nekaj primerov avtodestruktivnega ravnanja (rezanja) smo imeli pred dvema
letoma tragiĉen dogodek, v katerem si je vzela ţivljenje uspešna, a zelo samokritiĉna
osmošolka.
Šolo k prepreĉevanju nasilja zavezujejo razliĉni pravni dokumenti. Pri hujših in
ponavljajoĉih primerih vkljuĉujemo pomoĉ šolske svetovalne sluţbe, po potrebi tudi zunanje
institucije. Kot UNESCO-šola si prizadevamo slediti Delorsovemu 3. stebru izobraţevanja,
uĉiti se, da bi znali ţiveti skupaj: spoštovati ĉlovekove pravice in demokracijo, razvijati
strpnost, spoštovanje in sodelovanje ter tako skrbeti za ĉlovekov duševni razvoj in kvalitetno
sobivanje. Povezujemo se z uglednimi strokovnjaki z razliĉnih podroĉij, ki za uĉence
pripravljajo preventivne delavnice, za uĉitelje in starše pa predavanja.

3

Primeri delavnic na razredni uri

Delo na dobrih medsebojnih odnosih se zaĉne pri razrednih urah. Pri tem upoštevam cilje
drţavljanske in domovinske vzgoje ter etike: razvijanje obĉutljivosti za kršitve ĉlovekovih
pravic in motivacijo za njihovo varovanje, pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za
kulturo sobivanja, pomen dialoga, sodelovanja in solidarnosti, spoznavanje stereotipov in
kritiĉen odnos do njih (Karba 2011). Za izpeljavo naštetega najpogosteje uporabimo
delavnice, razgovor, poskus vrstniške mediacije, igro vlog in socialne igre.
Pojav nasilja mnogokrat spremlja slaba samopodoba; nasilneţi ta primanjkljaj
nadomestijo s poniţevanjem drugega, z nasilno komunikacijo ali pa se zateĉejo k
samopoškodovanju. Pogosto se to zgodi, kadar so uĉenci vrţeni v novo sredino, ob šolskem
neuspehu, druţinskih teţavah. Stanje je mogoĉe izboljšati, ĉe razmislimo o svojih pozitivnih
plateh in tudi drugim dopustimo, da nam dajo priznanje. Na to temo smo izvedli delavnico, ki
jo imenujem Tudi jaz sem zvezda. Uĉenci na list papirja narišejo veĉjo šesterokrako zvezdo. V
posamezen krak navedejo: dve dobri lastnosti, ki jih spremljata ţe od rojstva, dve dobri
znaĉajski lastnosti, dve vešĉini, ki so ju zelo dobro usvojili, dva najveĉja uspeha, dve oviri, ki
so ju uspešno premagali, in dve stvari, v katerih niso najbolj blesteĉi, a ju nameravajo
izboljšati. V sredino zvezde se podpišejo, nato pa risbo podajo sošolcem, ki okrog velike
zvezde narišejo manjše zvezde in vanje zapišejo kaj pozitivnega o njih. Ko se zvezda vrne k
lastniku, v sredino zapiše lepo misel, ki se mu porodi po tem, ko vidi, da je sprejet in cenjen.
Delavnico Moje mnenje o drugih nastavi ogledalo meni uporabim, kadar opazim, da
uĉenci v razredu zaidejo v konflikte in je kultura komunikacije na nizkem nivoju. Po šolskih
klopeh razdelimo listke z imeni uĉencev in spremenimo ustaljeni sedeţni red. Za vsakega
uĉenca pripravimo list papirja, ki ves ĉas ostane pri listku z imenom. Uĉenci se pomaknejo
mesto naprej in na sosedov list v eni povedi izrazijo svoje mnenje o njem. Pred ostalimi ga
skrijejo s prepogibanjem popisanega dela proti hrbtni strani. Ko se vrnejo na svoje zaĉetno
mesto, je krog zakljuĉen. Razvijejo svoj list in preberejo misli sošolcev. Najdejo pozitivna in
negativna mnenja, vendar nas tokrat ne zanima, kdo je kaj zapisal in ali ima prav. Uĉenci pred
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vsemi izpostavijo zapisana negativna mnenja. Skušamo se postaviti v njihovo koţo in se
pogovorimo o tem, kako se trenutno poĉutijo. Razmišljamo o tem, da je potrebno iskati dobro
v ĉloveku ali pa vsaj oĉitke formulirati tako, da ĉloveka ĉim manj prizadenejo. Spoznamo, da
se proti nasilju ne smemo boriti z nasiljem, saj nas to dela podobne nasilneţem. Zato
delavnico ponovimo, le da tokrat išĉemo pozitivne strani sošolcev. Na ta naĉin krepimo
zmoţnost izraţanja ĉustev, empatijo in nenasilno komunikacijo pri ţrtvah in tudi pri
povzroĉiteljih nasilja. Domenimo se, da se slednji ţrtvam primerno opraviĉijo in krivico
nekako popravijo, ţrtve pa jim morajo to dopustiti in jih sprejeti. Povzroĉiteljem namreĉ iz
razliĉnih vzrokov pogosto manjkajo prave vrednote, odgovornost, sposobnost empatije in
pozitivna samopodoba, zato jim moramo pomagati, da se tega nauĉijo.
Delavnica Palec je uĉinkovita pri prepreĉevanju nasilja, temeljeĉega na diskriminaciji
(Boţiĉ, 2009). Uĉencem naroĉimo, naj sklenejo roke, nato pa jih razdelimo glede na
prekriţanost palcev. Tiste, katerih desni palec je prekriţan preko levega, oznaĉimo s ĉrno
nalepko, jih postavimo na stran in se do njih obnašamo osorno, neprijazno, podcenjujoĉe ...
Predstavimo ameriško raziskavo motoriĉnih sposobnosti zapornikov, ki je ugotovila, da je
80 % zapornikov prekriţalo desni palec ĉez levega. Med prebivalstvom je bil sicer rezultat
pribliţno izenaĉen. Preizkusili so še najuspešnejše menedţerje, pri katerih je velika veĉina
levi palec prekriţala ĉez desnega. Znanstveniki so se sprli glede objave rezultatov, nakar so to
le storili. Uĉence povprašam, kaj bi storili oni, kakšne posledice bi lahko imela objava
izsledkov. Zatem razloţim, da so se spori glede palcev preselili na ulice in na splet ter da so
ljudje naĉrtno zaĉeli spreminjati poloţaj palcev in se prilagajati veĉini oz. bolj ugledni
skupini. Uĉence ponovno vprašam ali menijo, da je lega palcev pomembna in ali bi glede na
to izbirali prijatelje. Nazadnje razloţim, da je zgodbice popolna izmišljotina. Zakljuĉimo z
razpravo o diskriminacijah vseh vrst, o situaciji na šoli in o naĉinih, kako v praksi izboljšati
obnašanje do kriviĉno diskriminiranih uĉencev.

4

Pa v prihodnosti?

Vsak uĉenec ali generacija uĉencev je zgodba zase in glede na to moramo prilagajati
tudi aktivnosti za prepreĉevanje nasilja. Otroci veĉinoma radi sodelujejo in znajo razmišljati,
vendar pa bi bil za širši in dolgotrajnejši uĉinek nujno potreben veĉji prispevek staršev. Otroci
namreĉ v šolo prinašajo vrednote, stališĉa, predsodke in moralne norme iz domaĉega okolja,
zaradi katerih se zapletajo v konflikte. Mnogi starši ne spremljajo redno svojih otrok  glede
izobraţevanja in (tudi) vzgoje. Starše bi bilo treba pritegniti v partnersko sodelovanje s šolo,
kar bi po mnenju strokovnjakov ugodno vplivalo tudi na socializacijo otrok in poslediĉno na
medsebojne odnose (Lešnik Mugnaioni et al. 2016).
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