


NASILJE 

Je  uporaba fizične ali psihične 
sile, zagrožena ali dejanska, 
proti samemu sebi, drugi osebi 
ali skupini. 



VRSTE NASILJA: 
 VERBALNO NASILJE je zmerjanje, poniževanje ali izrekanje 

besed, ki prizadenejo. 

 TELESNO NASILJE  je pretepanje, porivanje, suvanje, 
spotikanje, boksanje, brcanje ... 

 ČUSTVENO NASILJE so grožnje, izključevanje iz družbe, 
poniževanje ... 

 RASNO NASILJE je izrekanje žaljivih besed, komentarjev v 
zvezi z rasno, narodno pripadnostjo človeka. Gre tudi za različna 
žaljiva dejanja, ki drugega prizadenejo. 

 SPOLNO NASILJE so neprimerne pripombe ali spolno motivirane 
geste, dejanja, ki drugega prizadenejo in vzbujajo neprijetne 
občutke, neželeni telesni dotiki, ki namigujejo na spolnost,  
posilstvo ... 

 ZBADANJE, DRAŽENJE lahko prizadane ali pa ne. Odvisno, 
kako se počuti oseba, ki jo dražijo. Draženje je lahko tudi nasilje. 

 
 



NASILJA 





POJAVNE OBLIKE NASILJA 

 Vrstniško nasilje,  

 nasilje starejših učencev nad mlajšimi, 

 nasilje učencev do učiteljev in drugih zaposlenih 
v zavodu, 

 nasilje učencev do predmetov, inventarja, 

 nasilje učiteljev in drugih zaposlenih v zavodu do 
učencev, 

 nasilje med/nad zaposlenimi, 

 nasilje staršev nad zaposlenimi v zavodu. 



 

 

 

 

 

 
ZGREŠENE PREDSTAVE IN DEJSTVA O VRSTNIŠKEM NASILJU 

(OLWEUS) 

Zgrešene predstave: 

- več nasilja na poti iz šole v šolo 

- več nasilja v večjih šolah 

- več nasilja v večjih razredih 

- več nasilja v mestnih kot v 

primestnih ali vaških šolah 

- posredovanje učiteljev ob nasilnih 

dogodkih  ni pomembno za pogostost 

nasilnih dejanj učencev 

- število učiteljev na hodnikih med 

odmori ne vpliva na obseg nasilja 

- nasilje je pogosto posledica 

tekmovanja za boljše ocene 

- zunanjost (barva las, telesna teža...)  

je lahko vzrok izpostavljenost nasilju 

Dejstva: 

- več nasilja v šoli 

- enak % 

- enak % 

- enak % 

 

- Ne drži. Posredovanje učiteljev ob 

nasilnih dogodkih prispeva k 

zmanjševanju števila nasilnih dejanj. 

- Ne drži. Večja prisotnost učiteljev na 

hodnikih med odmori zmanjšuje 

obseg nasilja. 

- Ne drži. Sicer obe skupini otrok 

(otroci-žrtve nasilja in otroci, ki so 

nasilni), dosegajo nižji uspeh. 

- Ne drži. Na to vplivajo predsodki 

ocenjevalca. 

 

 

 

 

 



 
 

Prijateljstvo najlepši je dar, 
zato ne pozabimo ga nikdar. 


