
"Not on my watch: vloga učiteljev pri preprečevanju in 

obravnavi nasilja v šolah" 

Mednarodni dan proti nasilju in ustrahovanju v šolah obeležujemo vsak prvi četrtek v 

novembru, kar je letos 3. november. Na to temo sva dijakinji Sara Dolenc in Nika Kaluža pri 

ITS družboslovje naredili kratko anketo. Pri anketi je sodelovalo 62 dijakov 2. in 3. letnika 

gimnazije ŠC Srečka Kosovela Sežana, ki so moral odgovoriti na 12 vprašanj. 

1. vprašanje: 3. novembra obeležujemo mednarodni dan proti nasilju in ustrahovanju v šolah. 

Letošnja tema je "Not on my watch: vloga učiteljev pri preprečevanju in obravnavi nasilja v 

šolah".  Kako pomembna je po tvojih izkušnjah vloga učiteljev pri preprečevanju nasilja  v 

osnovnih šolah? (1- se mi ne zdi pomembna; 5- zelo pomembna) 

Dijake sva povprašali o pomembnosti učitelja pri preprečevanju in obravnavanju nasilja v šolah. 

Največ se jih je odločilo za 4 - njihova vloga je precej pomembna.  

 

 

 

 

 

 

 

2. vprašanje: Utemelji zgornji odgovor. 

Pri tem vprašanju sva želeli, da utemeljijo odgovor, ki so ga izbrali pri 1. vprašanju. Najpogostejši 

(prosti) odgovori so: 

- Zdi se mi, da je delna vloga učiteljev tudi vzdrževanje reda na šoli, ni pa to njihova glavna 

vloga. 

- Če vidijo, da en učenec ali skupina nadleguje drugega, lahko prepir prekinejo, poskrbijo, da se 

to ne godi več. 

- Učitelj lahko prepreči nasilje, tako da otroka, ki izvaja nasilje, pošlje k ravnatelju, se pogovori 

s starši o njegovem ravnanju.  

- Velik del odraščanja otroci preživijo prav z učitelji. 

- Pomembna, vendar več vplivajo vrstniki. 

- Učenci moramo sami znati ustaviti take situacije. 

- Učitelji so odgovorni za vzdrževanje reda v šoli in dobrega počutja učencev. 

- Kljub ukrepom in preprekam učitelj po navadi ne reši situacije. 

 

Kot vidimo so odgovori različni. Lahko jih razdelimo v 2 skupini: 

1. Učitelji lahko v večini primerov preprečijo nasilje in poskrbijo za dobro počutje učencev.  

2. Lahko le delno vplivajo na to, saj jih učenci ne vedno upoštevajo in imajo tudi vrstniki velik 

vpliv. 

 

 



3. vprašanje: Kje bo letos Unesco gostil mednarodni seminar na to temo? 

Možnosti odgovora so bile Berlin, Pariz in Rim. S tem vprašanjem sva želeli preveriti, ali dijaki 

sledijo aktualnem dogajanju. Največ se jih je odločilo za Berlin (kar 49%). Pravilen odgovor pa je 

Pariz.  

 

 

 

 

 

4. vprašanje: Šola naj bi bila varno mesto, v katerem naj bi se učenci počutili dobro, udobno in 

varno, vendar se tam zgodi največ medvrstniškega nasilja in ustrahovanja. Koliko % otrok 

mislite, da dlje časa ustrahuje enega ali več vrstnikov? 

Največ dijakov (47%) se je odločilo za drugi odgovor (13% dečkov in 8% deklic), kar je tudi pravilen 

odgovor. Za prvi odgovor se je odločilo 7% dijakov, za zadnji odgovor pa 46%. 

Vidimo, da se dijaki zavedajo, da ni 

tako malo nasilja v šolah, zato so se v 

večini odločali za drugi in tretji 

odgovor.  

 

 

 

5. vprašanje: Otroci in mladostniki, ki so žrtve, se pogosto počutijo kot tujci, imajo slabše 

rezultate v šoli, se počutijo osamljene in o tem veliko razmišljajo. Zgodi se tudi, da pomislijo na 

samomor. Kdo po vašem mnenju, poleg učiteljev, še lahko vpliva na preprečevanje nasilja in 

ustrahovanja v šolah pa tudi izven šole? 

Največ jih je odgovorilo: 

- starši, sovrstniki, starejši šolarji 

- družina, prijatelji, mediji 

- starši z vzgojo svojih otrok 

- družina, psihologi in svetovalni delavci 

V šoli lahko res pomagajo prijatelji, vrstniki pa tudi svetovalni delavci. Izven šole lahko na pomoč 

pristopijo tudi mimoidoči. Veliko vprašanih meni, da lahko vplivajo starši s svojo vzgojo otroka, kar 

tudi drži. Nekaj odgovorov omenja tudi medije. Iz tega lahko predvidevamo, da bi tudi mediji lahko 

posvečali več pozornosti dogajanju v šolah in s tem seznanjali javnost. 

6. vprašanje: Ustrahovanje v šolah se: 

1. zgodi samo enkrat oz. se le kdaj ponovi. 

2. je vedenjski vzorec, ki se ves čas ponavlja. 

Dijaki so morali izbirati med dvema odgovoroma. Pravilen je drugi, za katerega se je odločilo 96% 

dijakov.  

 



 

 

 

 

 

7. vprašanje: Zakaj mislite, da otroci ustrahujejo vrstnike in se znašajo nad njimi? 

Razlogi za to so različni. Najpogosteje se to dogaja, ker otrok sam v sebi čuti negotovost in strah. 

Tako skozi ustrahovanje dobi občutek nadvlade in moči nad drugimi.  

Odgovori, ki so jih dijaki prosto napisali, so: 

- ker se počutijo močnejše, kot da imajo avtoriteto nad njimi 

- počnejo to kar njim delajo starši, ker mislijo, da je tako prav; nizka samopodoba 

- zaradi lastnih stisk 

- ker so ljubosumni, nesamozavestni 

- ker se sami v sebi počutijo slabo in to spravljajo na druge 

- zaradi problemov v družini, zaradi želje po nadzoru, zaradi pripadanja določeni skupini 

vrstnikov 

Dijaki so razmišljali v pravi smeri. Družina oz. starši veliko vplivajo na otroka, prav tako pa tudi 

lastna samopodoba in druženje z določeno skupino vrstnikov. 

8. vprašanje: Ker so tovrstna dejanja precej pogosta, naju zanima, ali ste tudi vi bili že kdaj 

priča nasilju oz. ustrahovanju? 

Večina dijakov (68%) jih je odgovorilo z 

»Da«. To je odgovor, ki sva ga tudi 

pričakovali, saj kot že rečeno, se to v šolah, 

pa tudi izven šole, dogaja zelo pogosto.  

 

 

 

9. vprašanje: Kaj ste v takem primeru naredili? (nanaša se na vprašanje 9.) 

Ponudili sva 3 odgovore, vendar so lahko dijaki izbrali tudi več kot enega.  

61% anketirancev je reklo, da so poskušali ustaviti 

nasilje; 45% dijakov je poklicalo nekoga na 

pomoč in 29% se na nasilje ni odzvalo.  

 

Prav je, da v primeru nasilja poskušamo to 

preprečiti ali/in pokličemo nekoga za pomoč. 

To, da se 29% dijakov ni odzvalo na nasilje, ko so bili prisotni, ni presenetljivo, saj je psihološko 

dokazano, da veliko ljudi ne odreagira v takih in podobnih primerih. 

 



10. vprašanje: Kot veste se izobraževanje mladih vse bolj širi na splet in tudi slovenske šole so 

to doživele v času pandemije. Menite, da se je spletno nasilje med pandemijo: 

Pravilen odgovor je tisti, za katerega se je 

odločilo največ dijakov (84%). Nasilje med 

pandemijo se je razširilo na splet. Tako je bilo 

veliko otrok tarča spletnega nasilja in 

nadlegovanja.  

 

 

11. vprašanje: Zanima naju ali se na naši srednji šoli počutite varne in sprejete? Se vam je že 

zgodilo, da ste prav tukaj bili priča ali žrtev nasilju? 

S tem vprašanjem sva se želeli prepričati o počutju dijakov na naši šoli, pa tudi, če so že bili priča ali 

žrtev nasilju. Odgovori gimnazijcev so: 

- počutim se varno, nikoli nisem bila priča ali žrtev nasilja 

- počutim se varno in sprejeto 

- nisem bila žrtev nasilja, sem bila pa priča in pomagala žrtvi nasilja; počutim se varno, čeprav 

menim, da me večina sošolcev in sošolk ne mara. 

- počutim se varno in sprejeto, v 3 letih se mi se ni zgodilo nič takega, da bi bilo povezano z 

nasiljem ali pa da bi bila žrtev nasilja 

- ne osebno nisem na naši šoli doživela še nič takega, sem pa že slišala da se nad nekaterimi 

znašajo dijaki naše šole (predvsem homofobija) 

Odgovori pravijo, da se velika večina dijakov dobro počuti na naši šoli in niso nikdar bili žrtve nasilja 

oz. bili prisotni nasilju. Iz odgovorov lahko tudi razberemo, da so nekateri bili priča nasilju in se ne 

prav dobro počutijo na naši šoli. 

12. vprašanje: Kaj bi po tvojem mnenju osnovne šole lahko storile, da bi zmanjšale prisotnost 

ustrahovanja in nasilja med učenci? 

Pri zadnjem vprašanju sva se želeli osredotočiti na osnovne šole, saj se v srednjih šolah to veliko manj 

dogaja. Povprašali sva dijake, kaj bi bilo najboljše narediti, da bi osnovne šole zmanjšale prisotnost 

ustrahovanja in nasilja med učenci. 

Na izbiro so imeli 3 odgovore. Največ 

(64%) se je odločilo za 2. odgovor, ki 

pravi, da bi šola morala vedno 

omogočiti pogovore in svetovanje tako 

žrtvam kot storilcem. Dijaki so torej 

mnenja, da je treba pomoč usmeriti tudi 

na storilce, saj bi tem s pogovorom 

pomagali in jih odvrnili od nasilja.  

 

Nika Kaluža in Sara Dolenc, ITS družboslovje 


