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ZA 
starše

Medvrstniško 
nasilje kot namerna, 

praviloma ponavljajoča se 
uporaba fizičnega, psihičnega, 

spolnega, ekonomskega ali 
spletnega nasilja nad vrstnikom je 
nedopustno upravljanje z močjo, 

ki krši pravice drugega.

 K
lju

čn

a sporočila



Razvijajmo odnos zaupanja z otrokom

Spodbujajmo otroka, da nam zaupa svoje stiske v zvezi z vrstniki in 
vrstnicami, nemoč, strah, čustva krivde, sramu ...

Povedati o nasilju v šoli je odgovorno ravnanje, ne »tožarjenje«.

Zanimajmo se za otrokove vrednote, stališča, interese, čustva.

Pogovarjajmo se z otrokom, poslušajmo, opazimo spremembe!

Preživljajmo kakovosten čas z otrokom, posvetimo se mu. 

Otroka naučimo, kako se zaščititi, kako poiskati pomoč.

Povežimo se s šolskim osebjem

Komunicirajmo nenapadalno, neobrambno in konstruktivno.

Sooblikujmo načrt ukrepanja. 

Starše drugih vpletenih otrok naj kontaktira šola, ne mi.

Udeležujmo se roditeljskih sestankov, izobraževanj za starše. 

Medvrstniško 
nasilje  v šoli je naš 

skupen izziv
Starši skupaj s šolo, otroki in celotno lokalno 

skupnostjo uresničujmo vizijo vsestransko 
varne šolske skupnosti.

Skupaj uveljavljajmo jasna pravila medosebnega 
vedenja in se dosledno odzivajmo na kršitve 

zapovedi nenasilja.

Krepimo šolsko skupnost, kulturo naklonjenih, 
spoštljivih, strpnih in odgovornih 

medsebojnih odnosov.

Sooblikujmo ugodno učno, delovno in 
čustveno vzdušje v šoli.

            

Bodimo 
zgled nenasilnega 

vedenja

Bodimo zgledna nenasilna avtoriteta.

Povežimo nežno in strogo 
starševsko ljubezen.

Naš dom naj bo ljubeče in varno mesto.

Razvijajmo skupno znanje o medvrstniškem nasilju

Nasilje je način otrokove prilagoditve na okolje.
Razumeti nasilje ne pomeni odobravati in sprejemati nasilja! 
Razloge za vpletenost v medvrstniško nasilje najdimo v 
neželenih okoliščinah, ne le v otrocih.
Medosebno nasilje je spodbujeno in prežeto s čustvi.
Medvrstniško nasilje lahko ima dolgotrajne čustvene posledice
za vse vpletene in tudi za priče.

Znanje o čustvih nam pomaga preprečevati in obravnavati nasilje.

Na zaznano medvrstniško nasilje se je treba odzvati

Na informacijo, da je bil otrok izvajalec, tarča ali priča medvrstniškega nasilja, 
se vselej odzovimo.
Otrok potrebuje našo pomoč, zaščito, oporo.
Dosledno odzivanje sporoča, da medosebno nasilje ni dopustno.
Otroci naj računajo, da bomo posredovali ob medvrstniškem nasilju.
Ukrepajmo umirjeno, a odločno.


