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Sistemski pristop k

MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU
v vzgojno-izobraževalnih zavodih

ZA 
strokovne 

delavce 
VIZ

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
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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 izziv 

celotne šolske skupnosti
Uveljavljajmo vizijo vsestransko varne urejene 

šole, sistematičen načrt, jasna pravila vedenja in 
postopanja.

Stavimo na »pristop celotne šole«, 
vključimo celo šolsko skupnost.

Plodno sodelujmo, posebej s starši učencev in učenk.

Krepimo šolsko skupnost, kulturo naklonjenih, spoštljivih, 
strpnih, sočutnih, solidarnih, odgovornih medsebojnih odnosov.

Vzpostavljajmo ugodno učno, delovno in čustveno vzdušje.

Širimo znanje, razvijajmo kompetence, 
strokovno avtonomijo.

Razvijajmo kratkočasno šolo vedoželjnih.
            

Omejevanje medvrstniškega nasilja v šoli ni izziv zgolj VIZ-a
Prizadevajmo si za celovit pristop, dejavno trajnostno partnerstvo 
lokalne skupnosti.

Odprimo VIZ v skupnost, mrežimo se in povezujmo za skupni cilj.

Medosebno nasilje je spodbujeno in prežeto s čustvi 

Širimo znanje o čustvih za manj nasilja v skupnosti.

Postanimo čustveno osveščena/opismenjena skupnost.

Krepimo prosocialna čustva, stališča in čustvene kompetence.

Socialno-emocionalno učenje povežimo s pristopom celotne šole.

Medvrstniško nasilje razumimo v kontekstu 

Je način otrokove prilagoditve na okolje, ki ima svoj smisel.

Niti ga ne omalovažujmo niti demonizirajmo, katastrofirajmo.

Uzrimo ga v pogojih šolske, družinske, lokalne in širše skupnosti.
Kljubujmo nasilju naklonjenim okoliščinam vsakdanjega življenja.

Preprečujmo kroženje raznovrstnega, tudi neosebnega nasilja.

Vpletenim v 
nasilje in pričam nasilja 
strokovno pomagajmo

Ob zaznanem nasilju takoj, 
nato pa še procesno ukrepajmo.

Spodbujajmo otroke, da povedo, 
redefinirajmo »tožarjenje«.

Zagotovimo vsakomur vsaj eno zaupno odraslo osebo.

Spodbujajmo odgovorne odzive prič 
medvrstniškega nasilja. 

Okrog otroka timsko sklenimo krog pomoči.
Prekinimo krog nasilja v življenju otroka.

Upoštevajmo povezanost nasilja v šoli z 
nasiljem v družinah.


