
ШКОЛСКИ СПОРТ И 
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА



Насиље - одређење

 Постоји већи број дефиниција насиља
 Најједноставнија дефиниција могла би да буде да је

насиље понашање којим се намерно и
неоправдано наноси штета другоме.

 Понашање којим се наноси штета је различито и
сложено колико и људска комуникација.

 Једна од подела насиља би била на:
вербално – невербално,
физичко повређивање – психолошко повређивање.

 Психолошко повређивање може да има различите
појавне облике: застрашивање, срамоћење, социјална
изолација и др.



Насиље - одређење

 Насиље је облик људског понашања које је увек
намерно понашање у смислу да се односи на
људске поступке а не покрете.

 Особа која се спотакла, пала и притом ударила
другу особу није извршила насиље, јер се ради о
догађајима и акцијама које не представљају
облик понашања већ само одговарајућу реакцију
организма, вољну или невољну на насталу
ситуацију.



Тумачења узрока постојања насиља

 Постоји више теорија тумачења
постојања агресивности и насиља али се
њихови карактеристични елементи могу да сведу
у две основне категорије:
 оне које постојање агресивности и насиља

објашњавају биологијом и физиологијом
човека – његовом природом (инстинкт, страх
фрустрације) и

 оне које сматрају да су они последица
социјалног учења и опонашања.



Тумачења узрока постојања насиља

 Данас је врло присутан став који покушава да
присутност агресије и насиља у друштву па и у
спорту објасни урођеном потребом човека да
каналише нагомилану негативну енергију и да је
агресивност својствена свим људима током
историје постојања људског рода.

 Против оваквог става говоре чињенице да су
постојале и постоје људске заједнице у којима
су агресија и насиље безмало у потпуности
одсутни (Ерих Фром – Анатомија људске
деструктивности)



Тумачења узрока постојања насиља

 Имајући у виду претходну чињеницу као и чињеницу да је
током историје са “развојем” људског друштва растао и број
друштвених конфликата (разних сукоба и ратова)

 1480–1499 - 9
 1500–1599
 1600–1699 - 239
 1700–1799 - 781
 1800–1899 - 651
 1900–1940 - 892

(Подаци из књиге Ериха Фрома «Анатомија људске
деструктивности»)
можемо да закључимо да су агресија и насиље у великој мери
инструментализовани од стране друштвених система током
историје где је заправо главна тежња и идеја била стицање веће
материјалне користи и моћи над другима.



Историјски аспект школског насиља

 Школско насиље је појава која постоји одавно.
 Историчар Филип Ариес пише да су ученици у 16.

и 17. веку у Француској у школу долазили
наоружани, да је обичан свет третирао школарце
као “хорду искварене балавурдије” и да је зазирао
од њих.



Проучавање школског насиља

 У другој половини 20. века систематски почињу
да се прикупљају емпиријски подаци о разним
видовима школског насиља.

 Први европски семинар о злостављању у школи
одржан је августа 1987. године у Норвешкој.

 У оквиру програма “Пети оквир” Европске
комисије, у периоду 1998 – 2002. реализовано је
шест програма који су се тицали школског
насиља.



Проучавање школског насиља

 Најобимније истраживање школског насиља код
нас обављено је у оквиру пројекта “Школа без
насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу
за децу” који је 2005. године започео УНИЦЕФ
(United Nations International Children’s
Emergency Fund - Међународни фонд за децу и
омладину ) у сарадњи са већим бројем владиних
организација у Србији.

 Програм је намењен ученицима и запосленим у
школама, али и родитељима и локалној
заједници.



Проучавање школског насиља

 Једна од компоненти програма је и прикупљање
података о различитим облицима школског
насиља и њиховој распрострањености у
школама које су укључене у програм, са циљем
утврђивања иницијалног стања ради
одређивања даљих активности.

 До средине 2009. године у њега је било укључено
165 школа.



Истраживања о насиљу у школама

 Једно од првих истраживања које је указало на
важност школске “климе” и њен утицај на
антисоцијално понашање било је истраживање које
су Рутер и сарадници спровели у 12 средњих школа у
Великој Британији (1979) .

 Утврђујући утицај карактеристика ученика и школске
ситуације, нашли су да на степен школског насиља и
других облика антисоцијалног понашања у школи
пресудно утичу управо карактеристрике школске
ситуације коју су назвали етос школе.



Истраживања о насиљу у школама

 Етос школе чине школске норме,
општеприхваћеност школске вредности и
начин рада наставника у одељењу, који је
обухватао начин организовања часа, предавања и
оцењивања, као и начин на који он похваљује и
критикује ученике и доследност у реаговању на
знаке недозвољеног понашања.



Истраживања о насиљу у школама

 Истраживање које је спроведено у Израелу 2004.
године на узорку од 10 400 ученика из 162 школе
утврдило је најзначајније факторе који утичу на
(не)присутност насиља - дискриминације у
школама.

 Најзначајнији фактори који се тичу школе били
су подршка од стране наставника, учешће
ученика у решавању ситуација насиља,
постојање школске политике против насиља,
као и проценат дечака у одељењу.



Истраживања о насиљу у школама

 Стефансон и Смит (1991) поредили су шест
основних школа у којима је био изражен проблем
силеџијства и шест школа у којима је тај проблем
био знатно мањи.

 Закључак је био да у школама са мање
насиља или без насиља наставници
сматрају насиље много озбиљнијим проблемом,
спремни су да се у већој мери посвете контроли
и превенцији насиља, способни су да тај проблем
јасно артикулишу.



Истраживања о насиљу у школама

 Чанг (2003) је испитивао кинеске средњошколце из
82 одељења и утврдио да ставови и понашање
наставника значајно утичу на односе у
разреду и то више за антисоцијално понашање.

 Један од налаза било је да је одбацивање агресије
у одељењима од стране ученика зависило од
односа наставника према агресији и од тога
колико наставник подржава ученике.

 Веће одбацивање насиља било је у разредима где је
наставник отвореније изражавао свој негативан
став према агресији, али тамо где је испољавао већу
“топлину” према ученицима, они су показивали већу
толерантност и разумевање према агресивним
ученицима.



Истраживања о насиљу у школама

 Позитивна школска клима у великој мери
доприноси да припадност школи постане важан део
социјалног идентитета и ученика и школског особља,
а ово идентификовање са школом, по неким
ауторима може да игра важну посредујућу улогу у
утицају школске климе на понашање деце и осећај
психолошке добробити.

 У истраживању у аустралијским школама утврђено је
да је код ученика школска клима повезана са
идентификовањем са школом и психичким стањима
као што су депресивност, анксиозност и губитак
емоционалне контроле.



Истраживања о насиљу у школама

 Школску климу производи особље школе
зависно од своје стручности и мотивације, али,
посматрано из шире перспективе, школска клима
је и одраз друштвене климе и зависи од тога
каква улога се у једном друштву придаје школи и
какви односи владају у самом друштву.



Истраживања о насиљу у школама

 Наставник има директан утицај на степен насиља у
одељењу, тиме што он може да буде насилан, сем
тога он може да уочи или не уочи насиље, да реагује
или не реагује, да реагује успешно или не.

 Својим (не)уздржавањем од насиља и
(не)реаговањем на насиље он показује каква норма у
погледу испољавања насиља постоји и колико је та
норма важна.

 Неки аутори сматрају да се ефикасно реаговање
наставника састоји у сталном надзору ученика и
предузимању брзе и директне акције без игнорисања
сумњивих ситуација.



Истраживања о насиљу у школама

 Наставник, донекле као и родитељ обликује
понашање ученика и тамо где можда нема ту намеру,
тако што ученицима пружа модел на који се они у
другим ситуацијама угледају.

 Насилни модел који наставник користи може се
пренети на ученике чак и ако га наставник користи за
сузбијање насиља.

 Наставници су сами склони да користе насиље у
комуникацији са ученицима, најчешће да би на тај
начин коришћењем силе, по чему су у предности у
односу на ученике, наметнули своја правила посебно
у конфликтним ситуацијама.



Истраживања о насиљу у школама

 У једном истраживању (Силберман, 1969) утврђено је да
учитељи не расподељују своју пажњу и време и укљученост
према свој деци у разреду подједнако, већ да развијају четири
различита односа:
 везани су за ученике са добрим оценама који се

прилагођавају нормама групе и мало захтевају,
 показују бригу за ученике који постављају захтеве који су у

складу са активностима у одељењу,
 одбацују ученике чије понашање виде као проблематично

или који постављају неоправдане захтеве,
 индиферентни су, без много интеракције, према деци која

су тиха и невидљива.
 На тај начин доприносе да ученици постепено, макар физички

седели у истом одељењу, бораве у другачијем социјалном
окружењу.



Истраживања о насиљу у школама

 Према истраживању спроведеном у Норвешкој
насиље ученика у одељењу зависи не само од
поступака наставника који су директно
усмерени на регулисање насиља већ и од њихове
генералне способности да управљају одељењем.

 Степен насилништва у одељењу није био
повезан са величином одељења, али је постојала
повезаност са структуром одељења како је види
наставник и с руковођењем одељењем од стране
наставника.



Истраживања о насиљу у школама

 Под структуром одељења мислило се на постојање
кохезивности, усмерености на школске задатке и
постојање норми помагања и поштовања
ауторитета наставника.

 Наставниково руковођење одељењем може
посредно да утиче на постојање насилништва.

 Начином на који руководи активностима он шаље
ученицима поруку о томе шта од њих очекује, о
степену контроле на коју је спреман, као и колико је
компетентан и способан да управља одељењем.



 Наставник шаље поруку шта очекује од деце
интелектуално и у области социјалних односа.

 Интервенције наставника у проблемским
ситуацијама показују ученику колико је
атмосфера сигурна и усмерена на конструктивне
социјалне односе.

 У свима њима наставник је модел, чије
поступке ће ученици опонашати у
сличним ситуацијама.

Истраживања о насиљу у школама



Елементи који утичу на степен присутности 
насиља у школи

 карактеристрике школске ситуације - клима 
(етос) школе.
 школска норма, 
 општеприхваћеност школских вредности
 начин рада наставника у одељењу

начин организовања часа, 
начин предавања и оцењивања, 
начин на који похваљује и критикује ученике
доследност у реаговању на знаке недозвољеног 

понашања



 Позитивна школска клима
 Постојање школске политике против насиља, 
 наставници сматрају насиље много озбиљнијим 

проблемом, 
 наставници су способни да проблем јасно 

артикулишу и отворено изражавају свој 
негативан став према агресији

 наставници су спремни да се у већој мери 
посвете контроли и превенцији насиља, 

 пружање подршке ученицима жртвама насиља
учешће ученика у решавању ситуација 

насиља, 

Елементи који утичу на степен присутности 
насиља у школи



Улога школског спорта у превенцији насиља

 Један од могућих модела за коришћење
школског спорта за превенцију насиља су
тематски часови са циљем упознавања деце о
позитивним ефектима спорта у
свакодневном животу и квалитетном
провођењу слободног времена.



Улога школског спорта у превенцији насиља

Други модел су школска надметања са
елементима спортова или различитих
облика физичког вежбања у којима
резултат није доминантан већ сарадња
и исказивање вештина.



Улога школског спорта у превенцији насиља

 Трећи модел је анкетирање ученика о понашању
сваког појединог ученика ван спортских
надметања и у оквиру спортских надметања
(да ли и у којој мери испољавају елементе
насилничког понашања).



 Концепти школског спорта треба да садрже
следеће мултидисциплинарне садржаје:

 1) физичко вежбање у мултикултуралним
групама

 2) спортске припреме за решавање конфликата у
школи и ван ње

 3) изградња односа према ауторитетима у спорту
 4) размене појединаца и група ученика из једне у

другу школу посредством неког спорта



НАСТАВНИК ЈЕ МОДЕЛ
ЧИЈЕ ПОСТУПКЕ УЧЕНИЦИ 
ОПОНАШАЈУ У СЛИЧНИМ 
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