Ako sa rozprávať o násilí so školákom?
Deti v školskom veku si overujú, či to, čo odpozorovali od rodičov, platí aj
v každodennom živote. Neustále potrebujú rozvíjať svoje emócie a vidieť,
že to, čo dospelí hovoria, je v súlade s ich skutkami.
So školákmi v 1. – 4. ročníku odporúčame sadnúť si ku knižke Kozmove
dobrodružstvá na 10 – 15 min. Je dôležité podporovať u nich premýšľanie
a hľadanie odpovedí na otázky „Prečo?“. Odporúčame sa detí pýtať na ich
názor, aby sa naučili, že aj na ich názore záleží. Deti v tomto veku už začínajú chápať vzťah medzi príčinou a následkom. So školákmi sa preto môžeme
rozprávať o tom, čo sa stane, keď sa niekto zle správa a komu takéto
správanie môže ubližovať. Veľmi užitočné môže byť hovoriť o pocitoch
obete negatívneho správania. Školáci v tomto veku si začínajú utvárať hodnoty a osobnú morálku do celého života.
Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách, žijú deti, ktoré násilie
nielen vidia, ale jeho rôzne podoby zažívajú sami na sebe. Násilie páchané
na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť. Medzi formy
násilia páchaného na deťoch patria:

Fyzické násilie
Konanie s cieľom fyzicky ublížiť dieťaťu. Jeho dôsledkom bývajú rôzne zranenia: podliatiny, popáleniny, zlomeniny, zranenia hlavy, brucha či otravy.

Psychické týranie
Správanie, ktoré nepriaznivo pôsobí na psychický vývoj a správanie dieťaťa.
Môže ísť o opakované odmietanie dieťaťa, ponižovanie, zastrašovanie, obmedzovanie jeho slobody pohybu a kontaktov s okolím, zneužívanie vo
svoj prospech, ale aj učenie názorov a spôsobov správania, ktoré odporujú
morálke spoločnosti.

Zanedbávanie
Akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov,
ktoré sú dôležité pre jeho zdravý vývoj.

Sexuálne zneužívanie
Situácie, v ktorých je dieťa vystavené sexuálnemu kontaktu, činnosti alebo
správaniu. Takýmto zneužívaním je akékoľvek sexuálne dotýkanie, styk, či
vykorisťovanie dieťaťa.

Násilie medzi deťmi
Násilie však nemusí byť na deťoch páchané iba zo strany dospelého. Naopak,
ubližovať môže aj dieťa inému dieťaťu.

