ДОКЛЕ СМО ДОГУРАЛИ: Наставници пију лекове за смирење у страху од ђака насилника

Разбијен нос, шамарање, псовке, па и ударање седиштем бицикла по глави су само део
малтретирања, којима се професорима узвраћа за закључене оцене или упућен прекор.
Ко је крив за такво понашање и може ли се томе стати на пут?
Ученик основне школе је напао директора у Сремској Митровици - седиштем бицикла! У
кошкању двоје ученика Основне школе "Никола Тесла" у Београду повређена је
наставница физичког васпитања.
У ОШ "Вук Караџић" у Бачкој Паланци родитељ је напао наставницу - гурао је по
ходнику, вукао за одећу и покушавао да удари. Нису добро прошли ни наставници који су
се умешали како би помогли наставници. Ово су случајеви који су се догодили само у
протекла два месеца.
Они који су основну и средњу школу похађали пре две, три деценије сећају се како су
наставници непослушне ђаке вукли за зулуфе, лупали шамаре, терали у ћошак. Данас је
то незамисливо, што је потпуно у реду, али са друге стране, чини се, да су ученици ипак
презаштићени, а просветни радници препуштени на милост и немилост бахатој деци, али
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и родитељима.
Некада је улазак наставника и професора у учионицу поздрављан тако што би сви до
једног устали и сели кад професор седне, а данас тај исти професор кад улази у школу
једино што очекује је креда у главу. Неко устане уз подругљив осмех, већина ни не
устаје, кажу нам наставници. Насиље је сваке године све учесталије, а прелило се из
средњих школа и на основне.
Антић: Насиље свеприсутно
Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа каже да је насиље већ
годинама свеприсутно у школским клупама и да су наставници и професори готово
немоћни.
- То се дешава свакодневно, наставници пију лекове за смирење па иду на час. Деца су
агресивна, али имате и оне који ометају час, шеткају се, телефонирају. Професорима су
руке везане, а страхују и од родитеља. У многим случајевима родитељи насилне деце
неће да дођу када буду позвани у школу на разговор - истиче за Антић.
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