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ПРЕВЕНЦИЈA ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ 
УЧЕНИКА КАО ПРЕТПОСТАВКА СИГУРНЕ  

И БЕЗБЕДНЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ

Бранислава Поповић-Ћитић1

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

У савременој литератури постоји консензус истраживача и практичара да 
креирање сигурне и безбедне школске средине представља изазован, али 
реално доcежан циљ коме треба да теже сви савремени школски системи 
(Eklund, Bosworth & Bauman, 2015; Popović-Ćitić i Đurić, 2018). На путу ка 
остварењу циља неизбежним се појављује организовање, структурирање и 
планско примењивање разноврсних активности усмерених на превенцију 
различитих форми проблема у понашању ученика. Спречавањем и 
редуковањем проблема у понашању значајно се доприноси унапређивању 
квалитета вршњачких релација, развијању позитивне школске климе, те 
креирању амбијента погодног за учење, развој и социјализацију, што у 
крајњој инстанци обезбеђује сигурније и безбедније школско окружење 
(Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral, 2009; Horner, Sugai, Todd & Lewis-Palmer, 
2005; Osher, Kendziora, Spier & Garibaldi, 2014).

Како би се одговорило на питања која се односе на начине који 
омогућавају да се успешно конципира превенција проблема у понашању 
ученика и да се одаберу адекватни превентивни модели, као и сврсисходне 
стратегије и интервенције које би биле ефективне у условима школске 
средине, постављен је, уз уважавање актуелних достигнућа науке о превенцију, 
теоријски оквир за целокупан научноистраживачки рад. Концепт развојне 
превенције – који подразумева да се применом стратегија и интервенција 
усмерених на редуковање ризичних и јачање протективних фактора стварају 
услови за позитиван развој младих и последично остварује превенција 
проблема у понашању (Catalano, Hawkins, Berglund, Pollard & Arthur, 2002) – 
изабран је као полазна основа у дефинисању усмерења истраживачког рада, 
што је условило избор две кључне области научног интересовања. 

1 E-mail: popovb@eunet.rs
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Прва област тицала се процене различитих видова проблема у 
понашању ученика, као базичне претпоставке за извођење закључака о 
потребама школске средине у домену превентивног деловања. Ослањајући се 
на поставку концепта безбедне школе да је насиље међу вршњацима један од 
кључних фактора који се негативно одражава на школску климу и креирање 
безбедног школског окружења (Furlong, Morrison & Fisher, 2005), спроведен 
је низ истраживања усмерених на испитивање феномена вршњачког насиља 
у школама. Даље, полазећи од поставки концепта ризичних понашања, као 
и става да се понашања младих којима се угрожава здравље и целокупно 
физичко, психичко и социјално благостање могу испољавати у школском 
окружењу (Cowie, Boardman, Dawkins & Jennifer, 2004), реализовано је 
неколико истраживања посвећених различитим облицима зависничког 
понашања ученика. Коначно, имајући у виду чињеницу да конструкт 
проблема у понашању у основи превазилази оквире насилног и зависничког 
понашања, те да обухвата различите обрасце понашања који одступају од 
опште прихваћених социјалних норми за одређену средину или одређени 
узраст (Lerner, 2009), спроведена су истраживања усмерена на процену 
широког спектра тешкоћа у емоционалном и социјалном фунционисању 
ученика. 

Друга област научног интересовања односила се на потребу да се 
идентификују ефективни модели и интервенције којима је могуће спречити 
проблеме у понашању ученика и тиме допринети безбеднијем и сигурнијем 
школском окружењу. У складу са тим, учињени су значајни напори на плану 
селекције модела развојне превенције који би се успешно могли применити 
у оквирима школске средине, као и на плану идентификације конкретних 
превентивних интервенција које су своју ефективност потврдиле у школској 
пракси.

 ■ Проблеми у понашању ученика: најзначајнији резултати

 □ Вршњачко насиље

Проучавање феномена вршњачког насиља у школама било је, током 
протекле деценије, у значајној мери подстакнуто интензивном медијском 
кампањом о озбиљности последица виктимизације вршњачким насиљем, 
као и захтевима шире јавности да се предузму свеобухватне интервенције 
усмерене на редуковање насилних инцидената у школском окружењу. Иако 
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је велики број истраживача имао у свом фокусу испитивање преваленције 
вршњачког насиља у школама, разлике у концептуализацији самог феномена 
у смислу прецизирања његових структурних елемената и дефинисања 
конкретних образаца понашања као манифестација насиља у значајној мери 
су се одразиле на могућност генерализације истраживачких резултата и 
извођење закључака о учесталости и структури насиља међу вршњацима. Не 
улазећи детаљније у елаборацију методолошких и концептуалних тешкоћа 
које су пратиле истраживања вршњачког насиља у школама, неопходно је на 
овом месту указати на чињеницу да реалну слику учесталости насиља међу 
вршњацима у великој мери замагљује недовољно диференцирање развојно 
очекиваних образаца понашања за одређени узраст од насилних образаца 
понашања, неуважавање „намере да се другој особи нанесе штета” као 
конститутивног елемента вршњачког насиља, те изједначавање изолованих 
инцидената насиља са понављаним и дуготрајним обрасцима испољавања 
насилног понашања. И поред ових ограничења, која морају бити узета у 
обзир приликом извођења закључака о заступљености вршњачког насиља 
у школама, резултати спроведених истраживања, посматрано са аспекта 
анализе потреба школа за предузимањем превентивних интервенција, 
недвосмислено потврђују да је насиље међу вршњацима један од значајних 
проблема савремене школе. 

Најмање једно искуство виктимизације вршњачким насиљем 
(булингом) имало је током школске године више од 65% ученика, близу 20% 
је ово искуство доживело три и више пута, док је 6% ученика изјавило да се 
једном седмично и чешће суочавало са проблемом виктимизације насиљем 
од стране вршњака (Popović-Ćitić, Đurić & Marković, 2012c). О озбиљности 
проблема, посебно када су у питању облици физичког насиља, сведоче и 
статистички подаци о броју кривичних дела извршених на подручју школа у 
Републици Србији који указују да се годишње у основним и средњим школама 
полицији пријави око 150 кривичних дела са елементима насиља, као што су 
убиство и покушај убиства, лака и тешка телесна повреда, учествовање у тучи, 
насилничко понашање, разбојништво (Popović-Ćitić, Đurić i Marković, 2012a). 
Додатно, налази другог истраживања указују да је око 45% ученика основних 
школа, током једне године, имало искуство учествовања у тучи, при чему је 
у готово половини случајева други учесник био вршњак из школе (Jovanović, 
Bukvić i Popović-Ćitić, 2014). Ипак, физичко насиље најмање је заступљен 
облик вршњачког насиља у школи у односу на вербално и релационо 
(социјално) насиље (Marković, Popović-Ćitić i Mitrović, 2013). Овај налаз 
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потврђују и резултати испитивања агресије код ученика основних и средњих 
школа који указују да су вербална агресија и хостилност најучесталије 
форме агресије, док се испољавање физичке агресије појављује у значајно 
мањој мери (Popović-Ćitić, Bukvić, Marković i Dukanac, 2015; Popović-Ćitić, 
Bukvić i Pavlović, 2016). Притом, резултати недвосмислено потврђују тезу о 
конзистентности родних разлика у испољавању агресије и насиља, у смислу 
да су физичко насиље и физичка агресија статистички значајно присутнији 
код дечака, док су сви остали облици агресије, као и облици вербалног и 
релационог насиља израженији код девојчица (Jovanović i sar., 2014; Marković 
i sar., 2013; Popović-Ćitić, Marković i Đurić, 2011; Popović-Ćitić et al., 2012c; 
Popović-Ćitić, Bukvić i sar., 2015; Popović-Ćitić, Bukvić i sar., 2016). Као жртве 
вршњачког насиља, према изјавама самих ученика, најчешће се појављују тзв. 
непопуларни ученици (Đurić & Popović-Ćitić, 2011a; Popović-Ćitić, Marković, 
Bukvić i Stanojević, 2014), при чему су кључни критеријуми стицања статуса 
популарности међу вршњацима засновани на материјалним вредностима 
и физичким карактеристикама (Popović-Ćitić, Đurić & Marković, 2011a). 
Неиспуњавање стандарда вршњачке групе у вези са овим критеријумима 
ученици виде као један од разлога вршњачке дискриминације која се по 
правилу манифестује кроз различите видове вербалног и релационог насиља 
(Popović-Ćitić, Đurić i Marković, 2011b).

Поред поменутих традиционалних облика вршњачког насиља, у 
школама је међу вршњацима заступљено и електронско или дигитално 
насиље. Резултати истраживања указују да преваленција виктимизације 
електронским насиљем у средњим школама износи око 15% (Đurić, Popović-
Ćitić & Marković, 2011), док се у основним школама креће од 20% (Popović-
Ćitić, Đurić & Cvetković, 2011) до чак 45% (Popović-Ćitić i Marković, 2012b). 
У овим истраживањима утврђено је да се као најучесталији облици 
електронског насиља појављују објављивање увредљивих и неистинитих 
информација о другој особи, недозвољено приказивање туђих приватних 
фотографија или личне комуникације, као и узнемиравање у виду слања 
увредљивих, провокативних, грубих или хостилних порука. Проценат 
ученика који изјављују да су се према својим вршњацима понашали насилно 
у виртуелном свету креће се од 5% до 10% (Đurić, Popović-Ćitić & Marković, 
2011; Popović-Ćitić, Đurić & Cvetković, 2011), при чему налази истраживања 
показују да ученици нису у довољној мери упознати са последицама које овај 
облик насиља може произвести (Bukvić i Popović-Ćitić, 2013). Додатно, скоро 
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30% ученика средњих школа изјављује да не зна на који начин би требало да 
се супростави насилнику (Đurić, Popović-Ćitić & Marković, 2011).

Коначно, са аспекта превентивног деловања значајан је резултат 
истраживања да ученици који су приврженији школи и посвећенији 
школским обавезама у мањем степену испољавају насилно понашање, 
односно да ученици који у вршњачком насиљу имају улогу насилника или 
насилника жртве значајно мање су везани за школу него жртве насиља 
и ученици који уопште не учествују у насиљу (Popović-Ćitić, 2012). Овим 
истраживањем утврђено је и да ученици који у вршњачком насиљу имају 
неутралну улогу и улогу жртве јесу претежно женског пола и млађег узраста, 
док се насилници и насилници жртве примарно регрутују из категорија 
ученика мушког пола, с тим да су насилници заступљенији на старијем, а 
насилници жртве на млађем узрасту. Такође, вредно је поменути и резултате 
који упућују на то да ученици који чешће учествују у тучама имају мање 
развијену когнитивну и афективну емпатију (Jovanović, Bukvić i Popović-
Ćitić, 2014), те да су делинквентни адолесценти мање базично и когнитивно 
емпатични него њихови вршњаци који немају историју проблематичног 
понашања (Popović-Ćitić, Jovanović i Bukvić, 2018). Такође, интересантни су 
резултати везани за перцепцију ученика о медијским приказима насиља и 
њиховом утицају на понашање који указују да значајан проценат ученика 
(53%) сматра да насиље у медијима може утицати на пораст вршњачког 
насиља (Stanojević, Bukvić i Popović-Ćitić, 2013), те да садржаји медијских 
вести код извесног броја ученика (16%) делују у правцу повећања страха од 
виктимизације насиљем и изазивања осећања забринутости за сопствену 
безбедност (Bukvić, Popović-Ćitić i Stanojević, 2014b). Међутим, свест да 
одређени медијски садржаји могу имати негативне последице на развој 
и понашање не спутава ученике у одабиру садржаја који нису примерени 
њиховом узрасту (Marković i Popović-Ćitić, 2013a), при чему и родитељи 
ученика нису у довољној мери ангажовани у процесу формирања медијских 
навика своје деце (Bukvić, Popović-Ćitić, Stanojević i Popović, 2013).

 □ Зависничка понашања

Утврђивање распрострањености и карактеристика зависничких образаца 
понашања, манифестованих у традиционалним формама употребе цигарета, 
алкохола и дрога, било је предмет низа епидемиолошких студија на глобалном 
и националном нивоу, али и великог броја истраживања различитог 
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методолошког дизајна. Имајући у виду налазе о све ранијој иницијацији 
употребе психоактивних супстанци код младих, порасту преваленције 
поремећаја повезаних са конзумирањем алкохола и дрога, те озбиљним 
последицама које континуирана употреба супстанци остварује не само у 
домену здравља, већ и на плану емоционалног и социјалног функционисања 
(Manzoni, Bjegović, Janković-Ćirić i Prepeliczay, 2005; Ćirić-Janković, Kisin, Jović, 
Kilibarda i Bjeloglav, 2009), спроведено је неколико истраживања усмерених 
на процену различитих видова зависничких понашања како би се добила 
шира слика о проблемима у понашању ученика. 

Резултати ових истраживања указују на релативно висок степен 
заступљености употребе цигарета, алкохола и дрога код ученика основних 
школа. Проценат ученика који су конзумирали алкохолна пића креће се од 40% 
(Bukvić i Popović-Ćitić, 2016) до 55% (Bukvić, Popović-Ćitić i Stanojević, 2014a), 
при чему око 7% ученика изјављује да је најмање једном доживело искуство 
опијања (Bukvić, Popović-Ćitić i Stanojević, 2014a). Искуство употребе дрога 
имало је 15% ученика, док 10% ученика изјављује да редовно конзумира 
цигарете (Bukvić i Popović-Ćitić, 2016). Најчешће разлоге употребе алкохола и 
дрога ученици виде у притиску вршњака, бежању од проблема и радозналости, 
док наступање здравствених и социјалних последицавезују искључиво за 
свакодневно конзумирањеових супстанци (Popović-Ćitić i Marković, 2011a; 
Stanojević, Popović-Ćitić i Bukvić, 2013). Додатно, међу ученицима је широко 
распрострањена заблуда о постојању лаких и тешких дрога, као и уверење 
да је марихуана мање штетна од цигарета (Bukvić, Todorović i Popović-Ćitić, 
2014; Popović-Ćitić i Bukvić, 2014a). Са аспекта превентивног деловања, 
значајан је и налаз да родитељска контрола и супервизија имају утицај на 
одређене аспекте употребе алкохола код ученика основних школа. Наиме, 
резултати истраживања указују да ученици којима родитељи временски 
не ограничавају изласке, нити су информисани о њиховим социјалним 
релацијама чешће конзумирају алкохолна пића (укључујући и употребу пића 
у школским просторијама), имају више искустава опијања и у већој мери 
одобравају екцесивну употребу алкохола (Bukvić i Popović-Ćitić, 2014).

Поред класичних облика зависничког понашања истраживањима су 
сагледани и проблеми везани за прекомерну употребу интернета и играња 
видео-игара као специфичних видова тзв. нехемијске зависности. Време 
које ученици основних школа проводе на интернету креће се у просеку од 
три до осам сати дневно, посебно петком, викендом и у вечерњим сатима, 
док се радним данима учесталост коришћења интернета креће у временском 
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распону од једног до два сата (Popović-Ćitić i Marković, 2011b). Веома висок 
проценат ученика (85%) изјављује да је упознат са постојањем проблема 
зависности од интернета, при чему 30% њих сматра да је у ризику да постане 
зависно, док 43% саопштава да познаје особу која има поремећај употребе 
интернета (Marković i Popović-Ćitić, 2014). Резултати процене симптома 
зависности од интернета код ученика основних школа показују да се код 
32% ученика манифестује известан ниво зависничког понашања (код 20% 
приметан је благи ниво, код 10% умерени, док 2% ученика има симптоме 
који припадају категорији тешке зависности), при чему је проценат ученика 
који се могу сматрати зависницима од интернета два пута већи код дечака 
него код девојчица (Marković i Popović-Ćitić, 2013b). Када је у питању играње 
видео-игара, резултати истраживања (Popović-Ćitić, Đurić i Marković, 2012b) 
показују да више од 90% ученика основних школа игра видео-игре (60% то 
чини више од једног сата дневно), али се проблематична употреба бележи 
код 20% ученика (који више од четири сата дневно проводе играјући видео-
игре јер нису у стању да прекину игру и који о игрицама размишљају и када 
их не играју).

 □ Тешкоће у емоционалном и социјалном функционисању

Полазећи од чињенице да благовремено идентификовање ученика са 
тешкоћама у емоционалном и социјалном развоју има значај како за даљу 
процену и третман конкретних проблема, тако и за предузимање мера 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке (Dowdy, Furlong, 
Eklund, Saeki & Ritchey, 2010), те да су на нашим просторима, изузимајући 
клиничке студије, ретка истраживања која у ванклиничким условима, на 
типичној популацији, прате већи број специфичних домена емоционално-
социјалног функционисања, спроведена је серија истраживања усмерених 
на испитивање учесталости симптома широког спектра емоционалних и 
бихејвиоралних проблема код ученика основних и средњих школа. У складу са 
инструментима процене чије су добре метријске карактеристике потврђене 
у великом броју интернационалних студија, испитивано је присуство 
симптома везаних за емоционалне проблеме, проблеме у понашању, 
хиперактивност, проблеме са вршњацима и просоцијално понашање.

Основни истраживачки резултати из ове области показују да 15% 
ученика основних школа има тешкоће које захтевају примену интервенција 
додатне подршке, од чега се код 6% ученика симптоми појављују у мери која 



НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ262

указује на клинички значај проблема и изискује висок ниво подршке (Popović-
Ćitić & Bukvić, 2016b). Два пута су учесталије тешкоће везане за проблеме у 
понашању (22%) и проблеме са вршњацима (20%) у односу на емоционалне 
проблеме (13%), хиперактивност (8%) и тешкоће у домену просоцијалног 
понашања – око 10% (Popović-Ćitić i Bukvić, 2014c). Притом, забележене 
су статистички значајне родне разлике у правцу учесталијег постојања 
проблема у понашању, проблема са вршњацима и тешкоћа у просоцијалном 
функционисању код дечака, односно емоционалних проблема код девојчица 
(Popović-Ćitić i Bukvić, 2016a). Са друге стране, проценат ученика који 
оцењују да имају тешкоће у области емоција, концентрације, понашања или 
способности да се слажу са другим људима значајно је виши и износи 47%, 
при чему 5% ученика сматра да је реч о тешкоћама озбиљније природе (Bukvić 
i Popović-Ćitić, 2015). Када се посматрају конкретне области у којима ови 
ученици перципирају негативан утицај сопствених тешкоћа, констатовано је 
да 33% њих сматра да се ове тешкоће неповољно одржавају на квалитет учења, 
21% негативне утицаје перципира у области пријатељства са вршњацима, 
16% у домену породичног живота (код куће), док 11% ове утицаје везује за 
активности у слободном времену (Popović-Ćitić & Bukvić, 2016b). При томе, 
нешто више од 20% ових ученика наводи да постојање тешкоћа опажа дуже од 
шест месеци, да их присуство тешкоћа забрињава и узнемирава у значајном 
степену, као и да симптоме опажа као отежавајуће и значајне за људе из свог 
непосредног окружења (Bukvić i Popović-Ćitić, 2015). Додатно, утврђено је 
да ученици са тешкоћама у емоционалном и социјалном развоју, у односу 
на своје вршњаке код којих тешкоће нису забележене, имају значајно мање 
унутрашње и спољашње развојне предности, те да недостатак подршке и 
јасних правила у породичном, школском и окружењу суседства, недовољан 
мониторинг и супервизија понашања, уз одсуство адекватних узора који би 
моделовали понашање, укључујући и ниско самопоштовање, непостојање 
вере у будућност и осећање одсуства контроле над сопственим животом 
значајно доприносе настанку и одржавању тешкоћа у емоционалном и 
социјалном развоју (Popović-Ćitić i Bukvić, 2018). 

Када су у питању ученици средњих школа, резултати истраживања 
указују да се тешкоће у емоционалном и социјалном развоју појављују код 26% 
ученика, те да се код 11% ученика симптоми могу оценити клинички значајним 
(Bukvić, Popović-Ćitić i Jovanović, 2016). У истом истраживању утврђено је 
да су проблеми у понашању присутни код готове половине ученика (48%), 
да су значајно мање, али и даље у високом проценту заступљени проблеми 
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са вршњацима (21%), хиперактивност (18%), емоционални проблеми (15%) 
и тешкоће везане за манифестовање просоцијалног понашања (12%), те 
да родне разлике иду у правцу веће учесталости симптома емоционалних 
проблема код девојчица, односно заступљенијих проблема у понашању, 
проблема са вршњацима и тешкоћа у просоцијалном функционисању код 
дечака. Додатно, налази другог истраживања упућују на то да ученици са 
емоционалним и бихејвиоралним тешкоћама имају значајно нижи ниво 
самопоштовања у односу на своје вршњаке, као и да разлике посебно долазе 
до изражаја код ученика са емоционалним проблемима, хиперактивношћу и 
проблемима са вршњацима, а у нешто мањој мери код оних који испољавају 
проблеме у понашању (Popović-Ćitić, Bukvić & Jovanović, 2016).

Поред процене тешкоћа у социјалном и емоционалном функционисању 
предмет интересовања биле су и поједине социјалне вештине за које 
је оцењено да могу бити значајне за разумевање проблема у понашању 
ученика. Неколико истраживања било је усмерено на сагледавање феномена 
притиска вршњачке групе, као и на процену вештина пружања отпора 
негативном вршњачком утицају. Уопштено посматрано, резултати показују 
да се вршњачки притисак тиче навођења на проблематична, непожељна и 
узрасту непримерена понашања (Popović-Ćitić i Marković, 2012a), те да се у 
већини случајева врши кроз технике директног (изговореног) притиска, и то 
примарно уцењивањем у виду претњи физичким и релационим насиљем и у 
нешто мањој мери убеђивањем (Popović-Ćitić, Nešić, Bukvić i Pavlović, 2016). 
Међутим, иако ученици у први план истичу предност асертивних техника 
реаговања на вршњачки притисак (Popović, Popović-Ćitić i Ilić, 2011) и као 
могуће начине супротстављања захтеву вршњака наводе изричито одбијање, 
пријављивање одраслима или избегавање (Popović-Ćitić i sar., 2016), већина 
њих прихвата притисак вршњака због потребе за припадањем и доказивањем 
у вршњачкој групи, али и из страха од „запрећених” последица уколико се 
на захтеве вршњака не одговори (Popović-Ćitić i Marković, 2012a; Popović-
Ćitić i sar., 2016). Вредни помена су и резултати везани за вештину контроле 
љутње који указују да се реакције ученика у ситуацијама љутње односе, у 
највећем броју случајева, на испољавање вербалне и физичке агресије (како 
према директном извору љутње, тако и према другим особама и објектима 
на које се емоција премешта), те да у погледу начина контроле љутње 
ученици најчешће користе технике смиривања, првенствено опуштање, док 
се, у далеко мањем броју случајева, опредељују за технике показивања љутње 
путем разговора (Bukvić, Jovanović i Popović-Ćitić, 2013).
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 ■ Приказ резултата о превентивним моделима и интервенцијама

 □ Модели развојне превенције

За потребе идентификовања ефективних превентивних модела, статегија и 
интервенција, а уважавајући научну заснованост и потврђену ефективност 
концепта развојне превенције, као водећег приступа у реаговању на проблеме 
у понашању, извршена је најпре анализа концептуално-методолошких 
основа самог приступа. С тим у вези, указано је на значај теорија позитивног 
развоја и развојних теорија проблема у понашању, представљени су 
класификациони оквири ризичних и протективних фактора изведени 
сумирањем истраживачких налаза лонгитудиналних студија о развоју 
проблема у понашању и анализиране су стратегије превенције, принципи 
превентивних програма и модели планирања превенције, као елементи 
ефективне праксе утврђени на основу резултата евалуационих студија о 
квалитету примене и ефектима превентивних програма (Popović-Ćitić, 
2013a). Додатно, како би се интензивирало увођење научних достигнућа у 
практично превентивно поступање, учињени су напори на плану дефинисања 
најважнијих претпоставки успешне интеграције теорије, истраживања и 
праксе у свим фазама процеса планирања превенције (Popović-Ćitić, 2013b), 
те су, на основу прегледа низа евалуационих студија, издвојене кључне 
карактеристике ефективних превентивних програма везане за дизајн и 
садржај програма, њихову релевантност и имплементацију, као и процену и 
осигурање квалитета (Popović-Ćitić, 2013c).

Посебно научно интересовање било је усмерено на разматрање 
конкретних модела развојне превенције и сагледавање могућности њихове 
примене у школском окружењу. С тим у вези, проучене су поставке Модела 
јавног здравља у контексту планирања и примене програма превенције 
школског насиља и сумиране су оптималне интервенције универзалног, 
селективног и индикованог нивоа које су потврдиле своју ефективност у 
превенцији насилних инцидената у школској средини (Popović-Ćitić i Nešić, 
2016). Даље, анализирана је истраживачка основа, фазе имплементације 
и показатељи успешности примене система „Заједнице које брину” као 
обухватног модела планирања превенције у заједници који је базиран 
на дугогодишњим истраживањима у домену промоције позитивног 
развоја и превенције проблема у понашању (Hawkins & Catalano, 2004; 
Popović-Ćitić, Đurić i Popović, 2014). Сумирањем поставки и суштинских 
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компонената Модела управљања безбедносним ризицима (Hopkin, 2010), 
а узимајући у обзир специфичности школског окружења, дате су опште 
смернице за систематску и структурирану примену основних активности 
процеса управљања безбедносним ризицима у контексту школске средине 
и представљене су основне фазе управљања ризицима, почевши од 
комуникације и консултација, преко утврђивања контекста, процене и 
третмана ризика до мониторинга и преиспитивања (Popović-Ćitić, Đurić 
i Lipovac, 2012). С тим у вези, сагледани су кључни изазови и искуства у 
коришћењу различитих типова технолошких процедура за унапређење 
безбедности школа, те указано на принципе примене видео-надзора 
као једне од најчешће коришћених безбедносних технологија (Đurić, 
Popović-Ćitić i Paraušić, 2018). Предмет посебне анализе представљале су 
поставке Модела школске климе (Zullig, Koopman, Patton & Ubbes, 2010), 
те су у том контексту сагледани елементи и индикатори позитивне школске 
климе као социјално-психолошког аспекта безбедности школа (Đurić, 
Popović-Ćitić i Marković, 2012), анализирани су водећи модели и технике 
за процену школске климе (Đurić i Popović-Ćitić, 2011b) и предложени 
су модели сарадње родитеља и школе на плану унапређивања квалитета 
школске климе (Đurić, Popović-Ćitić i Stanojević, 2014). Вредан допринос 
из ове области представља сачињавање интегративног модела процене 
школске климе који подразумева испитивање перцепције ученика, 
наставника и родитеља о свим важним индикаторима школске климе, као и 
комплементарну анализу кључних параметара који се односе на различите 
димензије рада школе (Đurić i Popović-Ćitić, 2014). Коначно, уважавањем 
перспективе позитивног развоја и анализом поставки Модела развојних 
предности констатовано је да се фокусирањем на унутрашње снаге ученика 
и обезбеђивањем адекватне спољашње подршке може значајно унапредити 
капацитет младих да превазиђу изазове током адолесценције, избегну 
ризична понашања и остваре развојни успех (Benson, Scales & Mannes, 2003; 
Popović-Ćitić i Bukvić, 2018; Scales & Leffert, 2004). 

 □ Ефективне превентивне интервенције

Посебна група истраживачких резултата односи се на анализу претпоставки 
успешне примене конкретних превентивних интервенција које се базирају 
на моделима развојне превенције и имају позитивне ефекте на плану 
промоције позитивног развоја и превенције проблема у понашању ученикау 
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условима школског окружења. Први сегмент научног интересовања био 
је усмерен на идентификовање интервенција које ангажују саме ученике 
у пружању различитих видова помоћи и подршке вршњацима из школе. 
Прегледом савремене литературе из ове области издвојене су интервенције 
спријатељивања, вршњачког менторства, вршњачке медијације и 
вршњачког саветовања/слушања као четири основна модалитета вршњачке 
подршке који се успешно могу примењивати у школском окружењу, а чији 
се доприноси тичу унапређивања емоционалног здравља и благостања, 
превенције вршњачког насиља и социјалног искључивања, унапређивања 
вршњачких релација и целокупне школске климе, као и перципирања 
школског окружења као сигурнијег и безбеднијег у целини (Cowie & Smith, 
2010; Popović-Ćitić i Đurić, 2018).

Потенцијал за примену у условима школске средине установљен 
је и у домену интервенције формалног менторства. Анализом резултата 
евалуационих студија утврђено је да се квалитетно развијеним менторским 
односом може унапредити позитиван развој младих и то примарно кроз 
побољшање образовних постигнућа, превенцију проблема у понашању, 
развијање личних компетенција и јачање социјалне интеграције ученика у 
школску заједницу (Karcher, Kuperminc, Portwood, Sipe & Taylor, 2006; Kordić, 
Popović-Ćitić i Babić, 2012). Додатно, констатовано је да примена школских 
менторских програма захтева стриктно поштовање свих корака у планирању 
интервенције, од регрутовања ментора, одређивања његове индивидуалне 
подобности и самог тренинга, преко повезивања ментора са учеником 
и организовања конкретних менторских активности, до континуиране 
супервизије и окончања менторског односа (Garringer & MacRae, 2007; 
Popović-Ćitić i Đurić, 2018).

Даље, узимајући у обзир истраживачке резултате о заступљености 
вршњачког насиља у школама, значајан сегмент научног интересовања био 
је усмерен на идентификовање успешних интервенција које се примењују 
у функцији превенције и реаговања на ситуације насиља међу вршњацима. 
С тим у вези, утврђено је да се у условима школског окружења ефективним, 
поред традиционалне дисциплинске праксе, показују интервенције усмерене 
на оснаживање жртве, интервенције које се заснивају на идеји ресторативне 
праксе, као и интервенције медијације (Thompson & Smith, 2011; Popović-
Ćitić i Đurić, 2018). Додатно, указано је на могућности примене метода 
подељене одговорности и метода групе подршке. Ове две интервенције 
примарно ангажују вршњаке као директне актере активности, а показало 
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се да су веома успешне на плану заустављања или значајног редуковања 
насиља међу вршњацима (Popović-Ćitić, Jovanović i Bukvić, 2016; Rigby 
& Griffiths, 2011; Smith, Howard & Thompson, 2007). Осим тога, анализом 
резултата евалуационих студија констатовано је да свака од поменутих 
интервенција има своје предности, али и ограничења примене. Стога, 
да би се адекватно реаговало на проблем вршњачког насиља у школском 
окружењу, препоручује се њихова комплементарна примена (Popović-Ćitić i 
Đurić, 2018; Rigby, 2010).

Коначно, посебна пажња била је посвећена сагледавању могућности 
примене драмских техника и форми примењеног позоришта у раду са 
ученицима. Анализом доступне научне грађе констатовано је да се ефекти 
примене драме у образовању одражавају како у домену унапређивања 
наставног процеса, у смислу обогаћивања спектра наставних метода и 
приближавања градива ученицима кроз искуствено учење и креативан 
процес, тако и у области васпитног рада усмереног на подстицање позитивног 
развоја и превенцију различитих облика проблема у понашању ученика 
(Beare & Belliveau, 2007; Popović-Ćitić i Bukvić, 2014b). Кроз практични рад са 
ученицима основних школа утврђено је да су у едукативним радионицама, 
усмереним на унапређивање знања и развијање социјалних вештина, 
посебно успешне технике замрзнутих слика, причања прича, играња улога, 
форум сцена и импровизације (Popović-Ćitić, Bukvić i Marković, 2015). Даље, 
установљено је да у оквиру школског окружења посебан потенцијал имају 
форум театар и процесна драма, јер ове форме примењеног позоришта 
имају позитивне ефекте на плану унапређивања знања и развијања вештина 
ученика, подстицања позитивних социјалних интеракција у вршњачким 
релацијама, као и побољшања квалитета одељењске али и целокупне школске 
климе (Bolton, 2002; Costa, Faccio, Belloni & Iudici, 2014; Popović-Ćitić i Đurić, 
2018). Додатно, кроз праћење процеса извођења представе форум театра у 
основним школама која је тематски усмерена на проблем вршњачког насиља, 
установљено је да форум театар обезбеђује могућности за искуствено учење, 
сагледавање ситуација из различитих углова и тестирање разноврсних 
решења, као и да пружа квалитетан контекст за рад на унапређивању низа 
социјалних вештина које су у функцији превенције проблема у понашању 
(Popović-Ćitić, Marković i sar., 2015).
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 ■ Закључци и педагошке импликације

На основу приказаних резултата научноистраживачког рада у области 
превенције проблема у понашању ученика могуће је извести неколико 
закључака у форми педагошких импликација и препорука за образовне 
политике и праксе које могу бити корисне у процесу креирања сигурнијег 
и безбеднијег школског окружења. Прво, иако се за проблеме у понашању 
ученика може рећи да су неизбежан елемент школског живота, као и да није 
могуће предвидети и елиминисати све потенцијалне утицаје који доводе 
до њиховог настајања, евидентно је да у науци постоје чврсти докази да 
се планским и организованим превентивним активностима они могу у 
значајној мери редуковати. Стога, успостављање и одржавање ефективног 
система превентивног деловања ваља посматрати као императив сигурне и 
безбедне школске средине, а не као идеал коме се тежи. Друго, планирање 
система превентивног деловања требало би да буде засновано на поставкама 
и принципима развојне превенције, као приступа који уважава индивидуалне 
развојне путање проблема у понашању и усмерава превентивне активности 
ка редуковању ризичних и јачању протективних фактора за које је утврђено 
да су повезани са проблемима у понашању. С тим у вези, имајући у виду 
резултате реализованих истраживања, систем превенције би требало 
усмерити не само на проблеме вршњачког насиља и зависничких понашања, 
већ на шири спектар емоционалних и бихејвиоралних проблема који се 
манифестују кроз тешкоће ученика у емоционалном и социјалном развоју. 
Треће, полазећи од достигнућа перспективе позитивног развоја, неопходно 
је у систем превентивног деловања, поред традиционалних интервенција 
модификације и корекције понашања, уврстити тзв. позитивно оријентисане 
интервенције које се директно усмеравају на јачање предности, снага, 
ресурса и потенцијала ученика. 

Увођењем модалитета вршњачке подршке, иницирањем инструме нта-
лних и развојних форми менторства, уз истовремену примену едукативних 
програма базираних на развоју социјалних вештина ученика, могуће је 
креирати школско окружење које подстиче, охрабрује и вреднује напредак 
свих ученика, моделује позитивно понашање, пружа осећање сигурности и 
утиче на развијање климе толеранције, одобравања и прихватања.
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