


Br. TVRDNJA    Točno ili netočno   OBRAZLOŽENJE
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Nasilje je samo kada netko nekoga 
tuče, gura ili mu otima stvari.

Netočno. Najčešći oblik nasilja među 
učenicima je ruganje i nazivanje ružnim 
imenima, a tu su još ogovaranje, 
prijetnja, isključivanje iz društva…

Točno. Osnovni kriteriji za zlostavljanje 
jesu kad osoba to radi namjerno, kada 
želi povrijediti drugu osobu, kada jači 
napada slabijega i kada to traje dulje 
vrijeme.

Netočno. Ne reagirati znači podupirati 
nasilje. Ako se osjećaš sigurno, reci 
osobi koja se nasilno ponaša da 
prestane. Ako se ne osjećaš sigurno, 
zatraži pomoć odrasle osobe - roditelja, 
nastavnika, razrednika ili bilo koje 
druge odrasle osobe u školi u koju imaš 
povjerenja.

Netočno. Osoba koja trpi nasilje nema 
snage oduprijeti se i potrebna joj je 
pomoć učenika iz razreda, učitelja i 
roditelja. 

Netočno. Nasilje nikada nije normalno. 
Osobe koje u dječjoj dobi trpe nasilje, 
imaju posljedice i kad odrastu – najčešće 
su niskog samopoštovanja. A one koje 
su zlostavljale u dječjoj dobi, nastave s 
takvim ponašanjem, pa se čak većina njih 
nađe u sukobu i sa zakonom.

Netočno. Na nasilje ne uzvraćaj nasiljem 
- psovkom ili tučnjavom! To ne rješava 
problem. Nemoj oponašati nasilno 
ponašanje jer onda i ti postaješ nasilan.

Točno. Time pomažeš i djetetu koje je 
izloženo nasilju i djetetu koje je nasilno. To 
nije tužakanje.

Netočno. Na nasilje ne utječe veličina 
mjesta, škole ili razreda.

Točno. Osim straha, djeca katkad ne 
poduzmu ništa jer misle da odrasli neće 
primjereno reagirati i spriječiti nasilje.

Točno. Osobe koje se ponašaju nasilno 
uživaju u tome i to ih zabavlja. Zato im je 
potrebna stručna pomoć.

Zlostavljanje je kada netko tko je jači 
namjerno nanosi tjelesnu ili psihičku 
bol nekomu tko je slabiji i to se 
ponavlja.

Kad vidim da se neki učenik nasilno 
ponaša prema drugom učeniku, 
najbolje se praviti da ne vidim. 

Kada počne nasilje među djecom, 
djeca to trebaju sama riješiti. Ne 
trebaju u to uvlačiti učitelje i roditelje. 

Nasilje među djecom je normalno. 
Kad odrastu, toga se više neće ni 
sjećati. 

Na nasilje treba uzvratiti nasiljem. 
Tako ćemo osobu koja se nasilno 
ponaša „naučiti pameti.“ 

Reći odraslima kad se neki učenik 
nasilno ponaša ne znači tužakati ni 
biti izdajica.

Nasilja među učenicima ima više u 
gradskim nego u seoskim školama. 

Djeca koja promatraju nasilje i ne 
poduzmu ništa najčešće to rade zato 
što ih je strah da bi i sami mogli 
postati žrtvom.

Osobe koje se nasilno ponašaju 
uživaju u tome što drugima nanose 
bol. 
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