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Овај рад се ба ви про бле мом тр пље ња вр шњач ког на си ља де це са оме те но-
шћу у школ ским усло ви ма. Дат је при каз про бле ма вр шњач ког на си ља као и 
спе ци фич но сти ове по ја ве ка да су жр тве де ца са оме те но шћу. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да су ова де ца про цен ту ал но че шће жр тве вр шњач ког на си ља од де це 
без оме те но сти. Циљ ра да је по кре та ње ове ва жне те ме, као и да ва ње смер-
ни ца за са вет но дав ни рад са по ро ди цом. У про це су пре ва зи ла же ња по сле ди ца 
ко је вр шањ чко на си ље оста вља на жр тву, ва жну уло гу има по ро ди ца. Ја дан од 
на чи на са рад ње шко ле и по ро ди це је са ве то ва ње са по ро ди цом де та са оме те-
но шћу ко је тр пи на си ље. Са ве то ва ње са по ро ди цом се од ви ја кроз на че ла ко ја 
се ко ри сте у прак си ко ја су у ра ду ди ску то ва на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вр шњач ко на си ље, де ца са оме те но шћу, са ве то дав ни 
рад са по ро ди цом;

УЛО ГА ВР ШЊА КА И ВР ШЊАЧ КО НА СИ љЕ

Зна ња из обла сти пси хо ло ги је лич но сти, раз вој не и со ци јал не пси-
хо ло ги је по твр ђу ју зна чај уло ге вр шња ка као фак то ра со ци ја ли за ци је. 
Не ки од ис так ну тих ауто ра про шлог ве ка (Фројд, Ерик сон, Пи ја же, Ви-
гот ски) ис ти ца ли су зна чај ути ца ја со ци јал них гру па на раз вој лич но-
сти, што је да ло осно ву за за по чи ња ње ис тра жи ва ња де чи јих вр шњач ких 
гру па три де се тих го ди на про шлог ве ка (Ladd, 1999). Рот (2006) сма тра 
да је ме сто вр шњач ке гру пе, по зна ча ју, од мах по сле ути ца ја ро ди те ља, 
од но сно по ро ди це, а ис пред ути ца ја учи те ља и оста лих вас пи та ча. Ути-
цај вр шњач ке гру пе на со ци ја ли за ци ју по је дин ца ди на мич но се ме ња у 
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од но су на уз раст, до сти жу ћи свој вр ху нац у адо ле сцен ци ји. Мно га ис-
тра жи ва ња по ка зу ју по ве за ност вр шњач ког по зи ци о ни ра ња адо ле сцен-
та са ње го вим ака дем ским, би хеј ви о рал ним и пси хо ло шким ка рак те ри-
сти ка ма (Ol len dick at al, 1992; Went zel & As her, 1995).  Ути цај вр шњач ке 
при хва ће но сти као ин ди ка то ра со ци јал не ком пе ти ци је и при ла го ђе но-
сти вр ши ути цај и на по љу ког ни тив ног раз во ја и ака дем ских по стиг ну-
ћа  (Went zel, 1991; O’Neil, 1997; Welsh, 2001). Ути цај вр шња ка зна ча јан  
је и за про це се фор ми ра ња и одр жа ва ња са мо про це не, са мо по што ва ња 
и ге не рал не сли ке по је дин ца о се би. 

Ра зни ауто ри на раз не на чи не де фи ни шу вр шњач ко на сил но по на-
ша ње, по сма тра ју ћи овај фе но мен, при су тан ко ли ко и сам про цес ор га-
ни зо ва ног обра зо ва ња, из угла раз ли чи тих на уч них ди сци пли на (раз вој-
на пси хо ло ги ја, пе да го ги ја, пси хо ло ги ја гру па). Јед но од пр вих и по зна-
ти јих од ре ђе ња вр њач ког на си ља  дао је  Ол ве ус (Ol we us) ко ји је 70-тих 
го ди на про шлог ве ка скре нуо па жњу на уч не и струч не јав но сти на овај 
про блем и сво јим ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма сти му ли сао раз вој ове 
обла сти. По овом од ре ђе њу вр шњач ко на си ље је по ја ва ка да је дан или 
ви ше вр шња ка трај но и уче ста ло из ла же мал тре ти ра њу јед ног или ви ше 
уче ни ка.

Вр шњач ко на си ље мо же би ти: вер бал но (на зи ва ње по грд ним име-
ни ма, ру га ње, до ба ци ва ње), фи зич ко (уда ра ње, гу ра ње, оти ма ње, уни-
шта ва ње ства ри) и со ци јал но (ого ва ра ње, из бе га ва ње, ши ре ње гла си на 
и ла жи, изо ло ва ње). Не ки ауто ри (Bal dry, 2003) ис ти чу раз ли ку из ме ђу 
ди рект ног и ин ди рект ног на си ља, а не ки  на гла ша ва ју ре ак тив ни тип на-
си ља ко ји је по сле ди ца вик ти ми за ци је и пред ста вља на сли лан од го вор 
на њу (Бе а ле & Сцотт, 2001).

Сва ко на сли но по на ша ње под ра зу ме ва два уче сни ка: на сил ни ка и 
жр тву, али је не из о ста ван и кон текст де ша ва ња, уло га све до ка и ути ца-
ји ко је на си ље има на њих, као што то апо стро фи ра Da ke at al. (2003). 
Овај рад ба ви се жр тва ма вр шњач ког на си ља, те да је мо од ре ђе ње жр тве, 
и то као де те та ко је је трај но и уче ста ло из ло же но не га тив ним по ступ-
ци ма од стра не јед ног де те та или гру пе де це. Про лон ги ра на из ло же ност 
вр шњач ком на си љу мо же усло ви ти про бле ме на пла ну шко ло ва ња (Ро-
бертс & Цо ур сол, 1996), ни ског са мо по што ва ња , уса мље но сти и про бле-
ма у ин тер пер со нал ним од но си ма (Bo ul ton & Smith, 1994), де пре си је 
(Se als & Young, 2003) и анк си о зно сти (Slee, 1994; на ве де но пре ма: Глум-
бић и сар. 2007). Де ца ко ја су под ло жна по зи ци о ни ра њу у уло гу жр тве 
има ју ни же са мо по што ва ње не го оста ли вр шња ци (An dre ou, 2001;) и 
обич но су не си гур ни ји и анк си о зни ји од оста ле де це (Haw ker & Bo ul ton, 
2000; Ol we us, 1998). Она се че сто осе ћа ју уса мље но, без пра вих при ја те-
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ља у шко ли (Ol we us, 1993; Smith, Sue & Mad sen, 2001; на ве де но пре ма: 
Kri sten sen & Smith, 2003).

Плут и По па дић (2007) сма тра ју ва жним ре а го ва ња уче ни ка и од-
ра слих ко ји ра де у шко ли на вр шњач ко на си ље.  Обим но ис тра жи ва ње у 
окви ру про гра ма за бор бу про тив на си ља, ко ји је 2005. го ди не по кре нуо 
УНИ ЦЕФ, спро ве де но на 25.056 уче ни ка из 71 шко ле у Ср би ји  по ка зу ју 
да уче ни ци не до след но ре а гу ју на на си ље. По ло ви на ис пи та ни ка спрем-
на је да у евен ту ал ном слу ча ју на си ља тра жи по моћ дру гих. Али, дру га 
по ло ви на ис пи та ни ка би на на си ље уз вра ћа ла агре си јом или по ни зно-
шћу, што сва ка ко под сти че да ље на си ље.

Де ца са оме те но шћу као жр тве  
вр шњач ког на си ља

Још су Ерик сон (Erik son) и Са ли вен (Sul li van) ис та кли про бле ме на 
пла ну раз во ја лич но сти ко ји су по сле ди ца не до вољ не при хва ће но сти вр-
шња ка. Де ца са оме те но шћу, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, има ју про бле-
ме у со ци јал ном функ ци о ни са њу, ма ње су при хва ће ни од стра не вр ша-
ња ка и има ју ни ске со ци јал не ста ту се у гру пи, што се углав ном до во ди 
у ве зу са те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји и сма ње ном ем па ти јом (Ka va le & 
For ness, 1996).  Ма да раз вој со ци јал них ин тер ак ци ја  де це са оме те но-
шћу и де це без оме те но сти пра ти исти ток и од ли ку ју слич не ка рак те ри-
сти ке, њи хо во со ци јал но вр шњач ко по на ша ње по ка зу је низ спе ци фич-
но сти . Оне се ти чу свих фа за со ци јал не ко му ни ка ци је, од за по чи ња ња 
ин тер ак ци је, за ко ју де ца са оме те но шћу не по се ду ју со ци јал не ве шти не, 
пре ко одр жа ва ња ин тер ак ци ја, па све до ис кљу че ња из ре ла ци ја ко је им 
ни су при јат не. Ка да се де ца са оме те но шћу и де ца без оме те но сти на ла-
зе у ис тој гру пи, њи хо ви од но си су не рав но прав ни, јер де ца без оме те-
но сти има ју тен ден ци ју да усме ра ва ју и кон тро ли шу ак тив ност вр шња ка 
са оме те но шћу и да се по на ша ју по кро ви тељ ски, по пут од ра слих осо ба 
(Га шић-Па ви шић, 2002). Ка ко на во ди ова аутор ка (2002) со ци јал на ком-
пе ти ци ја и успех у оства ри ва њу со ци јал них од но са су у уза јам ној ве зи, 
те, ка да се ра ди о де ци са оме те но шћу, њи хо ва сма ње на со ци јал на ком-
пе ти ци ја мо же би ти и узрок и по сле ди ца прет ход не со ци јал не ин тер ак-
ци је са вр шња ци ма.

Не га тив ни со ци јал ни ста тус де це са оме те но шћу из ра жен је у ни зу 
ма ни фе ста ци ја ко је ис по ља ва вр шњач ка гру па и кре ћу се од изо ла ци је, 
па све до им пли цит ног или екс пли цит ног на сли ног по на ша ња. Ис тра жи-
ва ња (Ди мо ски, 2011.)  по ка зу ју да де ца из ра жа ва ју не га тив ни је ста во ве 
пре ма де ци са оме те но шћу од њи хо вих ро ди те ља, што се ту ма чи ма њим 
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со ци јал ним мо де ло ва њем де чи јих од го во ра у од но су на од ра сле ко ји се 
ну жно по на ша њу кон фор ми стич ки.

Со ци јал на по зи ци о ни ра ност де це са оме те но шћу у гру пи вр шња ка 
де тер ми ни са на је ни зом фак то ра ве за них за, с јед не стра не, осо бе но-
сти де це са оме те но шћу (особ не лич но сти, тип оме те но сти) и, с дру ге,  
со ци јал них фак то ра ве за них за тип гру пе, школ ски си стем, хо мо ге ност 
гру пе, ин фор ми са ност о оме те но сти и сл. Осо би не лич но сти као што су 
екс тра вер ност, емо ци о нал на ин те ли ген ци ја, ини ци ја тив ност  по го ду ју 
раз ви ја њу ви шег со ци јал ног ста у са ка ко код де це са, та ко и код де це 
без оме те но сти. Тип оме те но сти је у ве зи са на чи ни ма на ко је се осо бе 
са оме те но шћу пер ци пи ра ју. Од ра сле осо бе без оме те но сти, као и де ца 
без оме те но сти, сма тра ју да су те ле сна ин ва лид ност и мен тал на за о ста-
лост нај те же вр сте оме те но сти, док глу во ћу сма тра ју нај лак шом (Ра до-
ман,1995;  Ди мо ски, 2011). Не за ви сно од вр сте оме те но сти, мно га ис-
тра жи ва ња по твр ђу ју уче ста лост тр пље ња вр шњач ког на си ља од стра не 
де це са оме те но шћу (нпр. Car ter & Spen ser, 2006; Sul li van & Knu ston, 
2000; Hor wo od, 2005; Mep ham, 2010), ма да на ла зи ис тра жи ва ња по овом 
пи та њу ни су јед но знач ни. Ис тра жи ва ња по ка зу ју (Nor wich & Kelly, 2004)  
да де ца са оме те но шћу ко ја пра те спе ци јал не про гра ме шко ло ва ња тр пе 
ви ше вр шњач ког на си ља од де це ко ја пра те ре дов не школ ске про гра ме, 
али и да де ца са оме те но шћу у ре дов ним школ ским про гра мим тр пе на-
си ље вр шња ка у ве ћем оби му од дру ге де це (Mar tlew & Had son 1991; Na-
bu zo ka & Smith, 1993; Thomp son, Whit ney & Smith 1994; на ве де но пре ма 
Car ran & Kel lner, 2009).

Уло га по ро ди це де це са оме те но шћу у пре ва зи ла же њу тр пље ња  
вр шњач ког на си ља и са ве то дав ни рад са по ро ди цом

Пре ва зи ла же ње вр шњач ког на си ља је про блем ко ји зах те ва сло жен 
ан га жман раз ли чи тих дру штве них фак то ра, а за по чи ње ква ли тет ном и 
си сте мат ски ис пла ни ра ном пре вен ци јом за ко ју се сма тра да да је ви ше 
ефе ка та од пре ва зи ла же ња по сле ди ца ко је овај про блем оста вља. Фак то-
ри ко ји су укљу че ни ка ко у пре вен ци ју, та ко и у пре ва зи ла же ње по сле ди-
ца ти чу се са мог на сил ни ка, жр тве, њи хо вих по ро ди ца, ужег окру же ња, 
као и трет нут но при сут них дру штве них кре та ња (нор ме,вред но сти, за-
ко ни, школ ски си стем и тд.). Од фун да мен тал ног зна ча ја је и ко ор ди ни-
са ност по зи тив них деј ста ва свих на ве де них фак то ра.

Је дан од про гра ма пре вен ци је на сли ног по на ша ња ко ји је на За па-
ду дао успе шне ре зул та те ти че се уво ђе ња пре вен тив них про гра ма као 
ин те грал них де ло ва стан дард них школ ских про гра ма (Sha riff, 2005). 
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Ова кви про грам сма њу ју не га тив ну пер цеп ци ју де це ко ја су на не ки на-
чин раз ли чи та, па та ко и де це са оме те но шћу. С дру ге стра не, пра вил-
но тре ти ра ње и ре ду ко ва ње на сил ног по на ша ња на ра ном уз ра сту во ди 
сма ње њу ве ро ват но ће да ће се оно по ја вљи ва ти у адо ле сцен ци ји (Al len, 
2010.), И обрат но, из о ста нак ин тер вен ци ја по ве ћа ва ве ро ват но ћу ње го-
вог ин тен зив ни јег и ду го трај ни јег ја вља ња. Зна чај на став ка у бор би про-
тив вр шњач ког на си ља је и ин фор ми са ност на свим ни во и ма, што има 
на ро чит зна чај ка да су жр тве де ца са оме те но шћу.Вр шњач ко по сре до ва-
ње та ко ђе да је до бре ре зул та те.

Упр кос са вре ме ном трен ду охра бри ва ња ро ди тељ ског уче шћа у 
шко ли, раз во ја са рад ње из ме ђу ро ди те ља и шко ле и ге не рал них трен до-
ва ко ји сти му ли шу ову са рад њу, ка да се пре ђе на ни во раз ма тра ња овог 
од но са у ре ал ним де ша ва њи ма (По ло ви на, 2007) уви ђа се да је са рад ња 
ова два фак то ра не до вољ на. Та ква, не до вољ на са рад ња шко ле и ро ди те-
ља при сут на је у на по љу ре ша ва ња пи та ња вр шњач ког на си ља у шко ли, 
а на ро чит но на си ља над де цом са оме те но шћу. 

Ка да се ра ди о по тен ци ја ли ма по ро ди це у ре ша ва њу овог про бле-
ма, на ње ну уло гу се ра чу на, углав ном,  у про це су от кла ња ња на си ља и 
пси хо ло шких по сле ди ца тр пље ња на си ља. Фор ме укљу че ња по ро ди це 
у ре ша ва ње пи та ња тр пље ња вр шњач ког на си ља над де цом са оме те но-
шћу у шко ли мо гу би ти ра зно ли ке (са рад ња са учи те љем, раз ред ним 
ста ре ши ном, са рад ња са струч ним ти мом, са ве то дав не фор ме ра да). 
Ипак, оне се у прак си, у на шој сре ди ни ма ло ко ри сте, ка ко у ин клу-
зив ним фор ма ма обра зо ва ња, та ко и у оним ве за ним за спе ци јал но 
школ ство. Овај рад има за циљ по кре та ње ове ва жне те ме, као и да ва-
ње смер ни ца за са вет но дав ни рад са по ро ди цом де те та са оме те но шћу 
ко је тр пи на си ље.

Са ве то дав ни рад са ро ди те љи ма де те та са оме те но шћу ко је тр пи вр-
шњач ко на си ље по треб но је вр ши ти у ин сти ту ци ји, а спро во ди га до бро 
еду ко ван струч њак ко ји би тре ба ло да по зна је де те и кон текст вр шњач-
ког на си ља. Циљ ова квог ра да је раз ви ја ње или ја ча ње до бре ин тер ак ци-
је из ме ђу ро ди те ља и де те та са оме те но шћу, као и из ме ђу ро ди те ља и 
шко ле што је зна ча јан пред у слов за ква ли тет но пре ва зи ла же ње вр шњач-
ког на си ља. 

Са ве то ва ње са ро ди те љи ма де те та са оме те но шћу ко је тр пи вр шњач-
ко на си ље за ви си од ни за окол но сти ко је су ве за не за ду жи ну и тип вр-
шњач ког на си ља. Сма тра се да је нај те жи ко рак у пре ва зи ла же њу овог 
про бле ма са мо за по чи ња ње са ре ша ва њем про бле ма јер су от по ри да се 
си ту а ци ја ме ња зна чај ни и ти чу се на сил ни ка ко ји не ма ју мо ти ва ци ју 
да ме ња ју сво је не а де кват но по на ша ња, жр тве ко ја је у стра ху од да љег 
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зло ста вља ња, али и ро ди те ља ко ји че сто не а де кват но ре а гу ју на про блем 
(ми ни ма ли зи ра ње или агре сив ни од го во ри). 

Прин ци пи са ве то дав ног ра да са по ро ди цом на ре ша ва њу овог про-
бле ма ти чу се не ко ли ко ва жних на че ла ко ја се ко ри сте у про це су пре ва-
зи ла же ња овог про бле ма. На ве шће мо их са крат ком ди ску си јом сва ког 
од на че ла:

Кроз са ве то дав не фор ме ра да ро ди те љи ма тре ба при бли жи ти ва-
жност со ци јал ног ста ту са де те та са оме те но шћу у за јед ни ци вр шња ка 
за ње гов со ци јал ни, емо ци о нал ни, па и школ ски успех. Та ко ђе, по треб-
но је упу ти ти их у при ро ду ин ди ка то ра ко ји го во ре о да том со ци јал ном 
ста ту су као што су по зи ви од стра не вр шња ка на за јед нич ке ак тив но сти 
(сло бод но вре ме, ро ђен да ни), од но сно од су ство истих, ис кљу че но сти из 
ко му ни ка ци ја (fa ce bo ok, смс по ру ке и сл.). На го ве шта је про бле ма ве за-
них за со ци јал ни ста тус де те та, по треб но је да ро ди те љи озбиљ но схва те.

Упр кос евен ту ал ном су бјек тив ном пре те ри ва њу у до жи вља ју тр пље-
ња на сил ног по на ша ња од стра не де те та са оме те но шћу (нпр. пре у ве ли-
ча ва ње мо ћи на сил ни ка), ро ди тељ тре ба да из ра зи по ве ре ње де те ту ко је 
тр пи на си ље. Сма тра се да је је дан од че стих раз ло га пре ћу ти ки ва ња 
зло ста вља ња од стра не жр тве њен до жи вљај да јој се не ће ве ро ва ти.

Ко му ни ка ци ја из ме ђу ро ди те ља и де те та са оме те но шћу ко је тр пи 
вр шњач ко на си ље тре ба да бу де увре ме ње на и при ла го ђе на де те то вим 
по тре ба ма за по ве ра ва њем. Уко ли ко из о ста је ова ква по тре ба де те та, 
уко ли ко де те не по ка зу је же љу за по ве ра ва њем по треб но је стр пљи во 
са че ка ти по год ну си ту а ци ју. По гре шно је по жу ри ва ти или на не ки дру ги 
на чин вр ши ти при ти сак на де те да се по ве ра ва.

У си ту а ци ја ма де те то вог по ве ра ва ња, ро ди тељ тре ба да ша ље ја сну 
по ру ку о соп стве ној ста бил но сти, из бе га ва ју ћи сва ке на го ве шта је па ни-
ке или не ке дру ге вр сте не а де кват ног ре а го ва ња. У су прот ној си ту а ци ји, 
де те ће пре ћу ти ки ва ти про блем из по тре бе да са чу ва ро ди те ља стре сне 
си ту а ци је или да би из бе гло њи хо ве да ље не а де кват не по те зе. Не ад ке-
ват не ре ак ци је ро ди те ља мо гу да иза зи ва ју осе ћа ње кри ви це код де те та 
ко је се бе сма тра узро ком про бле ма.

Нео п ход но је из бе га ва ње окри вљи ва ња де те та за си ту а ци ју тр пље ња 
на си ља. По гре шно је пре то по ста вља ти да де те са мо ин ду ку је агре сив но 
по на ша ња вр шња ка, а на ро чи то вер бал но окри вљи ва ње де те та за ово. Де-
те не тре ба кр ти ко ва ти, чак и ка да је при мет но ње го во про во ка тив но не а-
де кват но по на ша ње (пла ка ње, ту жа ка ње на став ни ци ма, на па ди бе са и сл.)

Нај бо љи на чин да се из бег не ин ду ка ва ње осе ћа ња кри ви це код де те-
та са оме те но шћу ко је тре пи на си ље је ја сно екс пли ци ра ње оно га ко је 
крив за на си ље, а то је на сил ник или на сил ни ци. По треб но је да ро ди тељ 
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об ја сни де те ту при ро ду на сил ног по на ша ња и чи ње ни цу да на сли ни ци 
има ју по тре бу да бу ду на сил ни и да атри бу ти жр тве за на сил ни ка ни су 
ва жни. Та ко ђе, пре по ру чу је се да ро ди тељ ра ди на раз во ју ре ал ног са-
гле да ва ња на сил ни ка код де те та са оме те но шћу, ис ту чу ћи ње го ву по јав-
ну моћ и су штин ску не а да пи тра ност

Ро ди те љи не би тре ба ло да код де те та са оме те но шћу раз ви ја ју ла-
жну на ду о бр зом и ла ком пре ва зи ла же њу про бле ма. Чи ње ни ца је да 
ова де ца фр квент ни је тр пе вр шњач ко на си ље и да је ово де тер ми ни са но 
раз ли чи тим фак то ри ма. По треб но је омо гу ћи ти де те ту да ве ру је да ће 
про цес ре ша ва ња овог про бле ма, уз по моћ ро ди те ља и шко ле омо гу ћи ти 
де те ту без бед но окру же ње. Ни је до бро да ро ди те љи не ги ра ју озбиљ ност 
на си ља ко је се тр пи, ни ти да ми ни ма ли зи ра по сле ди це ко је мо же оста-
ви ти на де те.

Ро ди те љи тре ба да по ка жу део сво јих аутен тич них осе ћа ња јер ће 
то омо гу ћи ти де те ту да и оно ис по ља ва сво ја. Ро ди те љи тре ба да по ка жу 
ве ру у мо гућ ност ре ша ва ња про бле ма у за јед ни штву са шко лом, оста-
лим вр шња ци ма или ро ди те љи ма де це ко ја вр ше на си ље. По треб но је 
си ти му ли са ти парт нер ство из ме ђу свих ин стан ци ре ле вант них за ре ша-
ва ње про бле ма тр пље ња на си ља, па та ко и ја ча ње парт нер ства са са ми-
ми де те том.

ЗА КљУ ЧАК

Про блем вр шњач ког на си ља ко је се спро во ди над де цом са оме те-
но шћу ну жно је ре ша ва ти на раз ли чи тим ни во и ма (од ин ди ви ду ал ног 
при сту па жр тви и на сил ни ку, пре ко са ве то дав них фор ми ра да са ро ди-
те љи ма, пар те нр ства ро ди те ља и шко ле, ра да са вр шња ци ма, па све до 
оп штих дру штве них фак то ра кон тек ста у ко јем се де ша ва вр шњач ко на-
си ље). Овај про блем је уто ли ко сло же ни ји ка да се ра ди о де ци са оме те-
но сти због њи хо ве по ве ћа не вул не ра бил но сти на пси хо ло шке те шко ће, 
као и због њи хо вог сла бог со ци јал ног по зи ци о ни ра ње. Са рад ња са по ро-
ди цом је нео п ход на у пре ва зи ла же ња овог про бле ма. Са ве то дав ни рад 
са ро ди те љи ма је јед на од по жељ них фор ми ра да на ре ша ва њу тр пље ња 
на си ља де те та са оме те но шћу. На че ла са ве то дав ног ра да по ма жу струч-
ња ци ма у прак си ко ји се су сре ћу са овим про бле ми ма ка ко у ин клу-
зив ним фор ма ма обра зо ва ња, та ко и обра зо ва њу ве за ном за спе ци јал не 
шко ле.
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COuNSELING WITH THE FAMILy OF A CHILD WITH DISABILITIES 
WHO EXPERIENCES BuLLING
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SuMMARy

This work deals with the problem of bullied children with  disabilities  in 
schools. The description of the problem is presented as well as the specific 
issues of this phenomenon when victims are children with  disabilities. 
Researches show that these children are more often victims of bulling 
than children without  disabilities. The aim of this work is to open up this 
important subject, as well as to give instructions for counseling with a 
family. In the process of overcoming the effects that bulling has on victims, 
a family has a very important role. One of the ways for cooperation between 
school and a family is counseling with the family of a child with disabilities 
who experiences bulling. Counseling with family is done according to 
principles which are used in practice and which are discussed in this work.

Key words: bulling, children with disabilities, counseling with a family


