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ШКОЛСКА КЛИМА И ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКИХ                     
КОНФЛИКАТА 

Апстракт: Школска клима и интерперсонални односи ученика међу-
собно су условљени и повезани. Превенцијом вршњачких конфликата 
ствара се школска клима у којој влада култура мира и ученици се уче да 
буду социјално одговорни. Вршњачка медијација и ученички активизам 
начини су превентивног деловања школе с циљем развијања позитивних 
међуљудских односа. Теоријском анализом истраживања и схватања аутора 
разматрамо значај ових начина превенције вршњачких конфликата којима 
се развијају социоемоционалне компетенције, односно значај превентивног 
деловања школе с циљем развијања позитивних међуљудских односа. Улога 
школе је да ученике подстиче на сарадњу и компромис, односно на 
вршњачку медијацију и активизам. 

Кључне речи: школска клима, превенција вршњачких конфликата, 
ученички активизам, вршњачка медијација, интерперсонални односи. 

УВОД 

Вршњачки конфликти саставни су део одрастања и како ученици велики 
део времена проводе у школи, стварају се могућности да до конфликта дође 
уколико не поседују социоемоционалне компетенције и не познају адекватне 
стилове поступања у конфликтним ситуацијама. Улога школе јесте да ради на 
превенцији вршњачких конфликата и тиме и на креирању школске климе. 

Како би се млади учили одговорном односу према себи и другима, неоп-
ходно је да код њих преовладава просоцијално понашање уместо непримереног 
понашања, односно конфликата који се не умеју разрешити. Ученик треба да зна 
шта значи бити социјално одоговоран и просоцијалан, треба помогати другима у 
разрешењу проблема, тиме постаје вршњачки медијатор али и активан учесник 
окружења у коме се налази. У раду сагледавамо значај ученичког активизма и 
вршњачке медијације као начина превенције вршњачких конфликта, којима се 
код ученика развијају социоемоционалне компетенције, просоцијалност, 
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социјална одговорност и утиче на школску климу. Адекватним програмима 
вршњачке медијације и активирањем ученика у разним активностима у школи и 
ван ње сарадњом са другим инсититуцијама, посебно кроз ученички парламент, 
школа превентивно делује на појаву конфликата са негативним последицама и 
код ученика изграђује социјално одговорно понашање. 

ШКОЛСКА КЛИМА И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ                  
АДОЛЕСЦЕНАТА 

Улога школе у превенцији школских конфликата огледа се у стварању 
пријатне школске климе, подстицању ученичког активизма и развијању просо-
цијалних облика понашања. У многим истраживањима доказана је повезаност 
школске климе са понашањем адолесцената. Добра школска клима повезује се 
са благостањем ученика, али и обратно. Истраживања школске климе обухва-
тају интеракције, односно међусобне, интерперсоналне односе на релацији 
ученик – ученик као део интеракција на нивоу целе школе. Ђорђић и Дамјано-
вић (2016) истичу да проблематична и насилничка понашања ученика стварају 
осећај несигурности у школи. Ученици често помажу једни другима и прија-
тељски су настројени, али су такође и сведоци, жртве или подстрекачи насиља, 
што доводи до незадовољства боравком у школи (Cohen, McCabe, Michelli & 
Pickeral, 2009; Ђорђић и Дамјановић, 2016). Школа треба да истражи задовољ-
ство својих ученика школом, јер тиме открива скривене лавиринте интерперо-
сналних односа који могу утицати на недовољно ученичко ангажовање у 
школском животу. Управо незадовољства која се јављају међу ученицима 
треба да буду тема ученичког активизма, где ће се предлагати начини помоћу 
којих ће се осећати пријатније и сигурније у школи.  

Испитивањем релација међу ученицима америчких и кинеских основних 
и средњих школа дошло се до резултата да су односи међу ученицима на задо-
вољавајућем нивоу, али да ученици у Кини успостављају боље међуљудске 
односе, то јест више сарађују. Ученици се слажу, пријатељски су настројени 
једни према другима, заиста им је стало до других, брину једни о другима и 
поштују се. Односи су за нијансу бољи међу децом првог циклуса основног 
образовања (Yang et al., 2013). Већа сарадљивост међу кинеском децом могла 
би се објаснити другачијом културом, што указује на чињеницу да је соци-
јални миље условљен и културним разликама. 

Учење адекватном понашању мора да буде уоквирено одређеном регула-
тивом на нивоу школе, то јест правилима понашања, као и консеквенцама 
непридржавања истих, те се инсистира на друштвно-корисном и хуманитарном 
раду као пратећим активностима које имају за циљ да преусмере негативно у 
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позитивно понашање1 (Правилник о обављању друштвено-корисног, односно 
хуманитарног рада, 2018). Управо ученике који показују непримерено и ризи-
чно понашање треба активирати, и позитивним акцијама спречити и искоренити 
лоше поступке којима нарушавају свој развој и интерперсоналне односе (Grif-
fiths, Sharkey & Furlong, 2009). 

Показало се да вршњачка подршка у школи временом, односно  
преласком у виши разред опада, а да расту несигурност, депресија и пробле-
матична понашања код адолесцената (Way, Reddy & Rhodes, 2007). Тиме се 
истиче да је у периоду адолесценције потребно посебно радити на превенцији 
и едукацији деце о начинима разрешавања и поступања у вршњачким кон-
фликтима. Истраживањем повезаности школске климе, односно релација међу 
ученицима и њиховог менталног здравља дошло се до података да интерпер-
соналне релације адолесцената јесу на задовољавајућем нивоу, али да лоша 
школска клима може да се доведе у везу са лошим менталним здрављем и 
обратно (Suldo et al., 2012). Адолесценти сазревањем развијају своју индиви-
дуалност, али су и даље чланови одређене групе, како у одељењу тако и у 
самој школи. Како би у групи владала адекватна клима, потребно је бити при-
хваћен. Вршњачка подршка и пријатељске везе су значајне у периоду школо-
вања, па је неопходно учити се сарадњи, прихватању разлика и толеранцији. 

Како би се конфликти и насиље предупредили и спречили, потребна је 
жеља ученика да потраже помоћ и њихово поверење у наставнике и стручне 
сараднике. Показало се да ученици који не исказују проблематично понашање 
у школи више траже помоћ у ситуацијама насиља и обрнуто (Klein, Cornell &  
Konold, 2012). Такође, аутори Јевтић и Јовановић (2018) долазе до података да 
ученици ретко сами траже стручну помоћ, што указује на њихову жељу да 
самостално решавају проблеме. Међутим, показало се да се ученици позивају 
на саветодавне разговоре због заступљености пркошења и супротстављања 
(Јевтић и Јовановић, 2018) што јесте саставни део адолесценције и управо 
један од разлога реализације програма ненасилне комуникације, медијацијског 
описмењавања и учења преговарању кроз активизам ученика. 

Заступљеност програма изградње социоемоционалних компетенција 
показао је позитивност у односу на успех и понашање у школи. Школска 
клима заиста може бити показатељ понашања, односа између ученика, просо-
цијалности, моралности. Истраживања школске климе, активности којима се она 
може унапредити и евалуација спроведених активности указују нам на добре и 
лоше стране постојећег концепта образовања и васпитања (Thapa et al., 2013). 

                                                        
1 Правилником о друштвеном-корисном, хуманитарном раду дефинисане су активности које 

прате непримерено понашање ученика у школи, којима се жели спровести ресторативна 
дициплина, где ће се код ученика изграђивати свесност о последицама сопствених поступака 
и значају промене понашања за благостање саме индивидуе и добрих односа са окружењем. 
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Из свега наведеног закључујемо да је школска клима условљена одно-
сима који владају међу ученицима, као и да се односи одражавају на климу. 
Незадовољство и несигурност имају тенденцију да расту с преласком на виши 
разред. Постојање и поштовање правила понашања и учествовање у активно-
стима којима се ради на развијању социоемоционалних компетенција утиче се 
на негативну ескалацију конфликата и унапређује школску климу. Много је 
фактора који утичу на школску климу, а вршњачки конфликти један су од њих. 

ВРШЊАЧКИ КОНФЛИКТИ У ШКОЛИ 

Конфликти настају у вербалној и невербалној комуникацији. Резултат су 
размене порука, захтевају интеракцију, то јест интерперсоналне односе (Табс, 
2013). Неизбежна су чињеница људске егзистенције (Bao et al., 2016: 541). 
Често настају као резултат наше перцепције других и обратно (Thomas, 1992). 
Настају као реакција на друге и њихово понашање, али не морају се испољити 
одмах што може да доведе до продубљивања незадовољства и ескалације 
сукоба. Понашање адолесцената у односима са другима можемо назвати и 
стилом поступања. Не може се рећи да ученици у овом периоду имају изграђен 
одговарајући и адекватан стил поступања у конфликтима, будући да њихов 
развој личности није завршен (Trikić i sar., 2006). Заступљен је одређени стил, 
као и комбинација више стилова, где један може да преовлада. Међутим, 
потребно је указати који је стил поступања најбољи за саму индивидуу и њене 
интерперсоналне и интергрупне односе. Како би у школској средини владала 
клима где ученици могу изразити себе, рећи потребе и жеље, дружити се, 
осећати се сигурно, размењивати проблеме, трагати за решењима, обраћати се 
за помоћ, потребно је да код саговорника наилазе на разумевање и прихватање. 

Марковић (2016) истиче да на интерперсоналне односе утичу одређене 
карактеристике личности, као што су потреба да се воли и да се буде вољен, 
самопоуздање, жеља за моћи, деструктивност, екстравертност, интроверност, 
себичност, кретање ка људима, од људи и против људи. Конфликти се 
углавном јављају у групи као реакција на појаву која није у складу са нашим 
ставовима. Извор сукоба може бити и наметање ауторитета. Зато је потребно у 
школи неговати демократску културу, која ће водити ка ефикасној школској 
клими, ненасилној комуникацији свих њених актера, а нарочито у релацији 
ученик – ученик. 

Попадић и сарадници (1998) наводе да у конфликтима саговорници могу 
бити добитници или губитници, што зависи од става према људима и према 
проблему, бризи о себи и другима, као и способности чињења компромиса. 
Добре међуљудске односе карактерише и асертивност, децентрација, активно 
слушање других, мапирање сопствених и туђих потреба, разумевање сопстве-
них и туђих осећања, умеће слушања и вођења разговора, сарадња и успоста-
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вљање консензуса. Све ове карактеристике чине оквир просоцијалности која 
треба да стоји насупрот конфликтима. Ајзенберг и сарадници (Eisenberg, 
Eggum & Di Giunta, 2010) наводе да осећања емпатије и симпатије утичу на 
просоцијално понашање, смањују агресивност и асоцијално понашање и 
повећавају квалитет интергрупних односа. Међутим, показало се да 
адолесценти могу бити емпатични према члановима групе у којој осећају 
припадност, али да према другима ван оквира те групе могу показивати 
непримерено понашање. Све то указује на потребу едукације о значају 
уважавања других и просоцијалности, насупрот агресији. Ду и сарадници (Do 
et al., 2017) истичу да и у намери да будемо просоцијални можемо чинити 
грешке, то јест понашати се ризично и доносити погрешне одлуке. Потребно је 
разграничити шта је резултат просоцијалних облика понашања, а шта 
неадекватног поступања у конфликтима. Задовољнији ћемо бити уколико 
помажемо другима и чинимо их срећним, као и када у конфликтима који су 
неминовни користимо пре сарадњу за разрешење проблема, него да себе 
стављамо на прво место не уважавајући потребе других. Сам период 
адолесценције карактеришу бурне рекације и нагле промене у мозгу које доводе 
до различитих понашања. Такође, вршњаци ће се чешће у друштву понашати 
ризично него док су сами. Ризична просоцијална понашања подразумевају 
понашања којима помажемо другима, али шкодимо себи (Do et al., 2017). Основа 
добрих односа су задовољство собом и другима, односно задовољење 
сопствених потреба, али и уважавање туђих. 

Средњошколци у решавању конфликата најчешће користе интегративни 
стил, односно сарадњу, али су заступљени и доминација и избегавање, док 
попуштање није често заступљен стил решавања конфликата. Корелација 
постоји између стила решавања конфликата и школског успеха и владања, те 
се успешнији и ученици који се примерено понашају користе сарадњом као 
стилом реаговања у конфликтима. Истиче се да често знање које се усваја у 
школи није релевантно за адекватност поступања ученика у решавању кон-
фликата (Јелић, 2011), што је потребно променити едукацијом ученика о нена-
силној комуникацији. Јовановић (2019) такође истиче да преовладава сарадња 
као стил поступања међу адолесцентима, а потом надметање, избегавање па 
тек онда компромис. Ученици са одличним и врло добрим школским успехом 
приступају сарадњи, те их је потребно едуковати вршњачкој медијацији и 
укључити у вршњачке тимове (Јовановић, 2019: 112). 

Димензије понашања у конфликтима сврставају се у асертивност, 
односно неасертивност и кооперативност, односно некооперативност. 
Асертивна особа брине о сопственим потребама, а кооперативна о другима. 
Асертивна-кооперативна особа брине о себи и другима, то јест тежи сарадњи. 
Асертивна-некооперативна особа брине само о својим интересима, то јест 
надмеће се. Неасертивна-кооперативна особа се прилагођава туђим потребама, 
док неасертивна-некооперативна особа избегава сукобе тако што се повлачи 
(Thomas, 1992). Најадекватније понашање било би асертивно и кооперативно. 
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Како су узроци сукоба различити, различити су и начини њиховог реша-
вања. Конфликт не мора увек бити негативан у својој основи, јер његова 
суштина јесте размена мишљења и њихово неподударање, што је неминовност, 
али је циљ конструктивно разменити мишљење и избећи сукоб. Предупређи-
вање конфликата са собом носи дефинисање стратегија и њихову примену. 
Најефикасније стратегије којима се могу избећи сукоби су: опхођење према 
другима с поштовањем, не подизати тон када с неким разговарамо, активно 
слушање саговорника; мењање перспектива, то јест стављање у улогу других – 
бити у туђим ципелама; не кривити друге за сопствене грешке, већ реално 
сагледавати своје поступке; конфликте решавати на време, док нису прерасли 
у веће сукобе тако што ћемо отворено рећи шта нам смета (Bao et al., 2016). 
Неговањем демократске културе развијају се пожељна понашања, односно 
компетенције за живот у демократском друштву. Есенцијалне вештине које 
треба развијати су: способност да себе саслушамо, односно знамо шта желимо, 
и да саслушамо друге; бити критичан и рефлексиван; бити флексибилан прили-
ком решавања проблема и решавати сукобе на ненасилан начин; комуникацијске 
компетенције за учешће у дискусијама и искрену размену мишљења; сарађи-
вати, чинити компромисе уколико смо усмерени на заједнички циљ. Главне 
диспозиције које нам омогућавају да негујемо демократску културу су наша све-
сност да као јединке морамо да сарађујемо с другима и да не можемо преживети 
сами; потреба да се другима помаже; склоност ка правичности и опхођењу 
према другима са уважавањем (Cohen, 2006: 204). 

Како би се вршњачки конфликти адекватно разрешили, потребно је ука-
зати ученицима на начине конструктивног приступања разрешењу конфликта. 
Сарадњом и компромисом могуће је превазићи проблем и успоставити квали-
тетније интерперсоналне односе. Преговарањем се може стићи до решења 
проблема којима ће обе стране у сукобу бити задовољне. 

Преговарање у школским конфликтима 

Како начини реаговања у конфликтним ситуацијама одређују интерпер-
соналне односе, потребно је да ученици науче да преговарају како би избегли 
сукоб. Док с једне стране ученици који се боре за своја права треба да поседују 
преговарачке вештине, неопходно је и да остали мање активни ученици такође 
науче како да преговарају. Учење преговарања претходи медијацији. Учећи 
адекватне технике преговарања, ученици ће избећи сукобе, решити конфликте, 
посредовати у конфликтима других. На тај начин се у школи ствара позитивна 
клима, а ученици припремају за целоживотно учење. Код ученика се развија 
просоцијалност, тачније циљ преговарања не треба да буде манипулација, већ 
боље разумевање других и предупређивање насилног понашања. Импликације 
су да познавањем адекватног стила преговарања, то јест коришћењем адекват-
них техника преговарања, ученици имају предиспозицију да буду вршњачки 
медијатори, на чему школа треба да инсистира. 



Јовановић, А.: Школска клима и превенција вршњачких конфликата 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 22 • БР. 21 • ДЕЦЕМБАР 2019 • 61–76 

 

67 

Кунја и сарадници (Cunha et al., 2017) издвајају пет димензија, односно 
техника преговарања у школским сукобима. Они се не воде негативним стило-
вима поступања, већ полазе од позитивног стила, позитивних фактора који утичу 
на међуљудске односе на њихову ефикасност. 

1. Чврстина – флексибилност у понашању – сагледана је као процеду-
рална флексибилност, где се тежи задовољавању обе стране у преговарању и 
флексибилна динамика где се тежи успостављању међусобне размене, спора-
зума, компромиса. Од ученика се захтева да воде дискусију, воде се здравим 
разумом, понекад унапред испланирају начин решавања одређених ситуација, 
предлажу неколико решења а не само једно решење; при одабиру решења воде 
се оним којим ће се проблем решити заувек, а не само привремено; труде се да 
оставе утисак особе која ће се придржавати решења до којег се дође догово-
ром; флексибилни су и отворени за туђе предлоге, али ипак заступају и своје 
интересе. 

2. Преговарачка клима – циљ је развити конструктивну климу где 
постоји флексибилност и експлоатација предлога од стране свих саговорника, 
где свако исказује шта жели у односу са саговорником, где се води рачуна о 
потребама других, где се над саговорником не спроводи утицај, то јест сила. 
Карактерише је стрпљивост, откривање заједничких интересовања, 
поштовање саговорника, реално сагледавање ситуације, одлагање доласка до 
решења проблема уколико је тако боље. 

3. Преговарачки утицај – описује коришћење моћи како би се успоста-
вио баланс, тачније како би преговарачи успоставили споразум. Употреба 
моћи није адекватна како би преговарање довело до споразума. Саговорник 
не треба да губи стрпљење, да код других изазива напетост, да инсистира 
само на својим интересима и потребама, да тврди да друга страна није у 
праву, да је неискрен, прети или жели да порази саговорника. 

4. Конструктивна решења – главни циљ преговарања је добијање 
резултата којима ће се сукоб решити, и како он не би у будућности утицао на 
односе међу саговорницима. Важно је постићи споразум на крају 
преговарања, обе стране треба да буду равноправне, жели се успоставити 
договор. 

5. Рационалност преговарања – успостављање рационалности у ситуа-
цијама преговарања које ће водити ка решењима која нису пристрасна и која 
онемогућавају адекватан споразум, то јест договор. Акценат је на способности 
ученика да прихвати критике, друге и другачије предлоге, трага за позитивним 
решењима, сагледава последице решења које се нуди (Cunha et al., 2017). 

Како би преговарање почивало на правди, потребно је да постоје одре-
ђени принципи као што су: једнакост, сразмерност или правичност, 
компензација и потребе. Овде је реч о дистибутивној правди, док се 
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процедурална правда односи на процес преговарања који води до успеха, то 
јест споразума. Подразумева фер игру, добровољне одлуке, транспарентност. 
Придржавање ових принципа води ка договору, док непридржавање 
продубљује неспоразуме (Druckman & Wagner, 2016). 

Преговарање може и треба да се научи у школи, па је задатак школе да 
креирањем и применом адекватних програма развија компетенције ученика за 
одговоран однос према себи и другима. Реализацијом програма кроз различите 
облике активности ученици постају активни учесници у окружењу у коме се 
налазе. 

УЧЕНИЧКИ АКТИВИЗАМ И ПРЕВЕНЦИЈА КОНФЛИКАТА 

Подстицањем ученичког ативизма у школи ученици се уче начинима 
активног учествања у животу заједнице, упознају се и боре се за своја права, 
себи постављају животне циљеве, говоре о ономе што мисле и желе да про-
мене у свом окружењу, а првенствено у школи, преговарају, али све то чине на 
социјално интелигентан начин, просоцијални су и социјално одоговорни. Уче-
нички активизам, односно социјални активизам можемо дефинисати као 
спремност на иницијативу и мотивисаност ученика да се укључују у школске и 
ваннаставне активности, којима се ради на креирању бољих међуљудских, 
односно вршњачких интерперсоналних односа. У школи се ученици активи-
рају кроз ученички парламент, као и одељењску заједницу и рад у тимовима, 
али и кроз ваннаставвне активности (Закон о основама система образовања и 
васпитања, 2019), те овако можемо дефинисати активизам у ужем смислу. У 
ширем смислу, активизам представља деловање ученика како у школи тако и 
ван школе сарадњом са локалном заједницом. Самосталним укључивањем у 
рад разних организација, похађањем разних радионица, трибина, волонтира-
њем, ученици се укључују у друштвена збивања а тиме и добијају могућност 
да буду креатори промена. Свим овим активностима остварују се циљеви 
образовања, као што су стварање подстицајне средине за развој, развијање 
ненасилног понашања, развијање компетенција за активно учешће у друштву, 
развијње позитивних људских вредности, као и компетенција за целоживотно 
учење (Закон о основама система образовања и васпитања, 2019). Хоу и 
сарадници (Ho, Clarke & Dougherty, 2015) указују на значај социјалног укључи-
вања младих истичући да, како би се промене десиле, млади треба да постану 
део система и о њему одлучују, а не да му се супротстављају. И поред различи-
тих схватања и ставова чланова групе могу се постићи одређена решења и дефи-
нисати ефикасне стратегије заједничког деловања.  

Без обзира којем аспекту живота је усмерен активизам младих, циљ и 
сврха му је неговање и развијање просоцијалних облика понашања и социјално 
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одговорног понашања, насупрот конфликтима који могу бити препрека у 
међуљудским односима. Задатак школе је да изграђује социјално одговорно 
понашање које Спасеновић (2009) дефинише као прихватање и поштовање 
друштвених правила и очекиваних улога, свест о последицама сопственог 
понашања, опхођење с уважавањем, прављење компромиса у конфликтним 
ситуацијама, коректно понашање (Спасеновић, 2009: 335). Просоцијално 
понашање је спремност да се другима помогне без личне користи, да се сара-
ђује у заједничком раду, да се помогне другима да реше личне проблеме, да се 
други похвале и охрабре (Спасеновић, 2009: 334–335). С тим у вези, како би 
ученици били успешни у својим ангажовањима у школи и окружењу која за 
циљ имају развијање њихових комптенција за одговорно учешће у друштву и 
демократско деловање, потребно је да буду и просоцијални. Како би се разви-
јала просоцијалност и социјална одговорност кроз ученички активизам, која ће 
предупредити конфликте, неопходно је поседовање социоемоционалних ком-
петенција и комуникацијских компетенција, односно по Големану (2014), 
потребно је бити социјално интелигентан. Социјалну интелигенцију сагледава 
као социјалну свест, емпатију, активно слушање и когницију, слање невербал-
них порука, начин на који се представљамо другима, као и да ли бринемо о 
другима и утичемо на друге. Ди Фабио и Блустајн (Di Fabio & Blustein, 2010) 
емоционалну интелигенцију сагледавају кроз димензије интраперсоналност 
(свесност сопствених емоција и способност њиховог показивања), интерперсо-
налност (социјална опрезност и интерперсонални односи, способност препо-
знавања емоција, осећања и потреба других и способност успостављања коо-
перативних, конструктивних односа и осећаја задовољства), прилагођавање 
(флексибилност у решавању проблема) и суочавање са стресом (анксиозност и 
регулација емоција). Емоционално интелигентнија деца средњошколског узра-
ста ефикасније решавају проблеме, односно конфликте, сагледавају све алтер-
нативе разрешавања и пажљиво доносе решења. На основу тога можемо 
закључити да ће ученици посатати социјално и емоционално компетентнији 
кроз учење и сазревање, живећи и радећи у подстицајној школској клими. 

Један од фактора који утиче на ученички активизам је и осећај припад-
ности школи, то јест повезаност чланова школе. Показало се да осећај припад-
ности школи утиче на благостање и социјални развој. Интерперсонално пове-
рење изграђује јаке социјалне везе, односно социјални капитал помоћу кога се 
спречавају и редукују конфликти и управља се њима. Поред тога што ученици 
треба да изграђују партнерске односе и уче се сарадњи на часу кроз решавање 
животних ситуација, потребно је да сарађују и у ваннаставним активностима. 
Препоручује се и изградња школских кампова, умрежавање са родитељима и 
локалном заједницом, где ће се неговати и развијати култура конструктивног 
решавања сукоба (Rowe & Stewart, 2009). 

Активизам младих у периоду адолесценције је важан како би се припре-
мили за свет рада и даље образовање, односно неформално образовање и раз-
вијање каријере. Полази се од претпоставке да се ученици са развијенијим 
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социоемоционалним компетенцијама више укључују у живот школе и своје 
заједнице, за разлику од ученика који исказују проблематично понашање 
(Head, 2011). Активизмом оних за то компетентнијих и мотивисанијих покрећу 
се други мање мотивисани ученици. Један од начина активирања ученика у 
самој школи је кроз Ученички парламент, вршњачке тимове и ученичке 
задруге (Закон о основама система образовања и васпитања, 2019). Преусме-
равањем насилничког понашања, вербалног и социјалног насиља на ученички 
активизам, удруживање и задругарство могу се побољшати односи у школи. 
Неопходно је да ученици умеју да преговарају, разговарају, договарају се и 
сарађују. Добри међуљудски односи се преплићу и у међузависности су, те 
како би ученици били добри саговорници, потребно је да то науче управо у 
школи од својих наставника, али и једни од других. Ученици се у школи уче 
кључним компетенцијама за целоживотно учење, међу којима су грађанске и 
друштвене, компетенције за иницијативност, комуникацију, сарадњу, одговоран 
однос према другима (Закон о основама система образовања и васпитања, 
2019), којима се припремају за живот после школе.  

ВРШЊАЧКА МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА КОНФЛИКАТА 

Постављањем правила понашања у школи и инсистирањем на њима не 
значи да до сукоба неће доћи. С друге стране, одељењске старешине и стручни 
сарадници нису увек у могућности да се нађу на лицу места и спрече сукоб. Зато 
је неопходно учење медијацији, то јест подстицање вршњачке медијације. 
Вршњачка медијација један је од облика ученичког активизма у школи. 

Попадић и сарадници (1998) истичу три начина разрешења конфликта: 
заједнички долазак до решења, саговорници доносе решење понаособ, медија-
тор – трећа страна одлучује или предлаже решење проблема. Сузбијање школ-
ских сукоба могуће је уколико међу децом постоје медијатори који превен-
тивно делују на ескалацију сукоба међу вршњацима и који треба да познају аде-
кватне начине преговарања и реаговања у сукобима. Улога наставника у пре-
венцији конфликата је да ученике уче медијацији. Позитивне стране учења 
медијацији су изградња позитивних ставова о постојању различитости код уче-
ника, са којим се може живети и радити у истом амбијенту.  

Младе треба учити да буду фасцилатори и лидери, њихов глас треба да 
се чује први, ангажовањем у школи допринеће бољој школској клими, а самим 
тим ће се и сами боље осећати и социјално развијати (Cardillo, 2013). Страте-
гије које треба примењивати у школи како би се унапређивала школска клима 
а ученици учили сарадњи и просоцијалности насупрот сукобима су: ученици 
ће се понашати у складу са моралним нормама, етички и просоцијално, уко-
лико то чине и особе на које се они угледају, које су им модели; наставници и 
стручни сарадници треба да изграђују однос поверења са својим ученицима, то 
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јест да са њима дискутују о њиховим проблемима; ученици треба да развијају 
своје социоемоционалне компетенције кроз испрограмиране активности путем 
игри улога, учењу вештинама, навигацији социјалних конфликата, писањем 
есеја о односима са вршњацима; учинити видљивим ученике који се по пози-
тивним карактеристикама истичу, али и мотивисати остале да и они унапреде 
своје компетенције и више се залажу у школи; подстицати ученике да буду 
лидери, да сами предлажу како се школа може унапредити, сарађују са локал-
ним партнерима у развијању школе; другачији начини кажњавања, односно 
утицања на појединца како би променио своје понашање, усмеравање на про-
социјалност; да сами спроведу истраживање на тему социјалних односа у оде-
љењу или целој школи и на основу резултата дискутују о начинима изградње 
боље школске, односно одељењске климе (Weissbourd, Bouffard & Jones, 2013). 
Неки подаци говоре да наставици нису у довољној мери овладали адекватним 
стиловима поступања у конфликтним ситуацијама, када је у питању основно-
школски узраст деце. Углавном се користе конструктивни стилови решавања 
конфликата, као што су компромис и сарадња, али су такође заступљени и 
деструктивни стилови, као што су: прилагођавање, избегавање, доминација. 
Међутим, пол, старост и радни стаж наставника нису фактори одређеног стила 
поступања у конфликтима (Булић, 2018), што би значило да је едукација један 
од фактора који може бити пресудан. Како се од њих очекује да буду добри 
модели деци, и то од најранијег школског узраста, неопходна је едуковати се, 
понашати се конструктивно и томе учити ученике, те тиме добијамо један 
спирални круг, где се испреплићу међуљудски односи и свака позитивна акција 
подразумева реакцију и акцију. Серидо и сарадници (Serido, Borden &              
Perkins, 2011) указују на значај повезаности одраслих и младих у самим проце-
сима њиховог учешћа у програмима којима се укључују у живот заједнице и 
доносе одлуке, истовремено развијајући компетенције за целоживотно учење. 
Одрасли као подршка деци у развоју медијацијом помажу да сами проналазе 
свој пут и изграђују личност успостављајући ненасилне односе са својим окру-
жењем. Глас младих треба да се чује, и изградњом програма за младе даје им се 
шанса да искажу своје потребе и затраже помоћ. Млади треба да развијају пре-
говарачке вештине и тиме изграђују социјални капитал у установи чији су пред-
ставници. Заједничким радом на пословима, пројектима, у рекреацији и спорту 
ученици стварају јаке социјалне везе (Serido, Borden & Perkins, 2011). 

Како су студије током двадесет година показале да се насиље може 
редуковати уколико се систематски на томе ради (Olweus & Limber, 2010), 
може се кориговати и начин комуникације, тачније редуковати вербално 
вршњачко насиље, како оно не би прерасло у физичко. Систем превенције 
насиља подразумева израду програма на нивоу школе, учионице, интерперсо-
налних односа и локалне заједнице (Olweus & Limber, 2010). Програм подра-
зумева јасно дефинисане активности којима ће се радити на превенцији, уз 
обавезно укључивање родитеља. Правила понашања у случајевима насиља  
јасно се истичу свим запосленим у школи, затим на нивоу одељења, воде се 
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разговори са ученицима о насиљу, са ученицима који су учесници насиља као 
и са њиховим родитељима и доноси се план активности за промену понашања, 
сарађује се са локалном заједницом у промовисању здравих стилова живота 
насупрот насиљу. Све активности спроводе се на нивоу школе, нивоу оде-
љења, ученичких група и индивидуалном нивоу код конкретног ученика (Мар-
ковић, 2017). Активности оспособљавања доброг вршњачког медијатора биле 
би радионице на тему ненасилне комуникације, преговарачких вештина, одно-
сно стилова поступања у конфликтима, повезивање са локалном заједницом 
ангажовањем стручњака из ове области, игре улога којима се ученик упознаје 
са осећањима и потребама свих учесника конфликта, доношење аката на нивоу 
школе којим ће се прецизирати ко су вршњачки медијатори и која је њихова 
улога, одабир ученика који ће бити вршњачки медијатори на основу тестирања 
њихових способности преговарања, разрешавања конфликата, односно социо-
емоционалних компетенција; могућност израде медијацијског споразума 
којима ће се тежити да до ескалације конфликта, који већ постоји, не дође.  

Такође, како би се медијација ефикасно спровела, потребно је да настав-
ници похађају тренинге медијације, затим обуче ученике и спроведу медија-
цију у групи ученика која није превелика. Пракса је показала да се након ових 
корака више од половине ученика изјашњава да им је процес медијације помо-
гао да изграде социоафективне вештине које могу да примене и ван школе, као 
и да се морално васпитавају. Међутим, примећене су разлике између вршњака 
медијатора и вршњака као учесника у медијацији. Показало се да учесници у 
медијацији, након медијације, исказују већу свест о негативним емоцијама, 
науче да разграниче добро и лоше и престају да мисле лоше о другима. Меди-
јатори пак развијају когнитивне способности јер трагају за начинима решавања 
конфликата, креирају стратегије. Поред тога што се медијацијом сукоби реша-
вају, она има и своју проактивну и превентивну функцију (Ibarrola-Garcia & 
Iriarte Redin, 2013). Креирање програма превенције сукоба медијацијом и 
његова примена у конкретним ситуацијама показала је да ученици мењају своје 
понашање након медијације. Од 253 случаја на којима је примењена медијација, 
240 је успешно решено. Већина ученика постигне договор, док 28% обећа да 
неће вређати своје вршњаке, 9% се извини, а 6% изабере избегавање. Девојчице 
више теже договору, а дечаци извињењу (Turnuklua et al., 2009). Укључивање 
ученика у процес медијације одликује смањење круте ауторитарности уколико 
би медијатори били само одрасли, те се сматра да ће вршњаци радије учити 
једни од других (Марковић, 2014). Зато је потребно радити на медијацијском 
описмењавању и вршњачком ангажовању које ће допринети школској клими и 
припремити ученике за живот у коме се проблеми решавају конструктивно. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Конструктивном разменом мишљења кроз уважавање других изграђу-
јемо позитивне интерперсоналне односе који се рефлектују на школску климу. 
Како би школска клима била подстицајна за живот и рад, потребно је да у 
целој школи влада разумевање, просоцијалност, решавање конфликата прего-
варањем и медијацијом, вршњачка подршка, активираност ученика у различи-
тим активностима којима развијају своје социоемоционалне компетенције и 
исупуњавају слободно време на квалитетан начин. Како би ученици били 
мотивисани да раде на себи, укључују се у различита друштвена збивања и 
збивања у школи, потребно је да буду задовољни интерперсоналним односима 
у школи, на којима и сами треба да раде. Јевтић и Ђорђевић (2018) истичу да 
блискост међу вршњацима утиче на просоцијалност, као што и просоцијалност 
утиче на блискост (Јевтић и Ђорђевић, 2018: 66), те можемо закључити да 
повезивање ученика кроз активизам и вршњачку медијацију доприноси 
њиховом социоемоционалном развоју. Школа треба да развија социо-
емоционалне компетенције ученика омогућавајући адекватне васпитне 
програме: вршњачке медијације, ненасилног решавања сукоба, слободних и 
вананставних активности ученика, сарадње са ужом и широм заједницом и 
осталих. Како су резултати истраживања васпитних програма у основним и 
средњим школама аутора Стаматовић и Милошевић (2017) показали:  
програми, међу којима су програми ученичког парламента, превенције насиља, 
одељењског старешине, нису у потпуности и јасно дефинисани, те их је 
потребно унапредити јер су несумњиво полазна основа креирања школске климе 
и рада не интерперсоналним односима. 
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SCHOOL CLIMATE AND THE PREVENTION OF PEER CONFLICTS 

Summary 

School climate and students’ interpersonal relations are mutually conditioned and 
linked. By preventing peer conflicts in school, climate in which culture of peace prevails 
and students are taught to be socially responsible is created. Peer mediation and student 
activism are a means of preventive work of school with the aim of developing positive 
interpersonal relations. With theoretical analysis of research and authors’ views, we take 
into consideration the significance of these methods of preventing peer conflicts with 
which social and emotional competences develop, that is, we take into consideration the 
significance of preventive work of school with the aim of developing positive                         
interpersonal relations. The role of school is to encourage students’ cooperation and 
compromise, that is, peer mediation and activism. 

Keywords: school climate, prevention of peer conflicts, student activism, peer 
mediation, interpersonal relationships. 


