
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ПОДРЖИ БЕЗБЕДНО“ 
за период маја 2017. год. – новембар 2017. год. 

 
 
У периоду од маја 2017. до новембра 2017. год.  реализоване су све активности 
предвиђене пројектом и  остварени су циљеви и постигнути очекивани резултати. 
 
Реализоване су следеће  пројектне активности: 

1. Спроведено је истраживање на тему - ''Безбедност деце на интернету'' у мају 2017.год. 

Прилог бр. 1 - Извештај о спроведеном истраживању и анализа резутата 

 

2. Организоване су две Трибине за родитеље у две школе ОШ''  ''Ђура Јакшић'' Каћ,  

 ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпину. Родитељима је подељен флајер о дигиталном насиљу. 

Прилог бр. 2- Извештај о реализацији Трибина за родитеље на тему – „Подржи безбедно“ 

3. Реализована је Трибина под називом -Стручни сарадници као посредници- медијатори 
између школе и спољашње мреже заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања које је акредитована од стране Педагошког завода, септембар 2017.  

Прилог бр. 3- Извештај о реализацији стручног скупа 
 
4.  Формирани су Вршњачки тимови у свакој школи. Успостављена сарадња између 
Ученичког парламената,Вршњачког тима и Тима за заштиту ученика од насиља у свакој 
школи. Направљен план рада Тимова који је интегрисан у школску документацију сваке од 
школа.  Ученици су информисани о члановима и активностима Вршњачких тимова. 
Чланови Вршњачких тимова су оспособљени за непосредан рад  са појединцима и групом. 
Ученици су обучени  за улогу вршњачких едукатора и вршњачких медијатора. 
Ученици су  едуковани од стране Вршњачких тимова да препознају ситуације насиља и да 

на адекватан начин реагују. Вршњачки тимови обављају улогу вршњачких медијатора. 

Ученици се обраћају Тимовима за помоћ. У склопу превентивних активности на заштити 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Вршњачки тимови у сарадњи са 

стручним сардницима су организовали радионице са ученицима петих и шестих разреда. 
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Формирана су четири „кутка безбедности“ у четири школе и безбедан кутак као део сваког 

школског веб сајта.  

Прилог бр. 4 - Извештај о организацији и активностима Вршњачких тимова у четири школе 

1. ОШ '' Свтозар Марковић Тоза'' Нови Сад, задужена особа педагог Петар Лекић  

2. ОШ''  ''Ђура Јакшић'' Каћ, задужена особа психолог Биљана Кондић 

3. ОШ ''Иво Лола Рибар'' Нови Сад, задужена особа педагог Данијела Јовановић 
 4. ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин , задужена особа педагог Загорка Маринковић 

 

Прилог 1. Извештај о спроведеном истраживању- ''Безбедност деце на 
интернету''  анализа и резутати 
 
Истраживањем су обухваћена деца и родитељи старијег школског узраста. Анкетирање је 
обављено у мају месецу. Анкете су обрађене, а извештај и анализа истих су прослеђене 
осталим школама, учесницама пројекта ради обједињавања резултата који су 
презентовани на Стручном скупу (такође активност предвиђена Пројектом).  Извештај за 
нашу школу је саставни део Годишњег извештаја о раду школе. 
Циљ истраживања је био -   Да се утвди понашање деце на интернету. 

Узорак истраживања- 800 ученика, 350 родитеља из школа(  ОШ„Жарко Зрењанин“ 

Маглић, ОШ“Милета Протић“ Товаришево, ОШ“Соња Маринковић“ – Нови Сад, ОШ“Иво 

Лола Рибар“Нови Сад, ОШ“Ђура Даничић“Нови Сад,ОШ“ Иван Гундулић“ Нови Сад, 

ОШ„Светозар  Марковић Тоза“ Нови Сад, ОШ„15. Октобар“ Пивнице, ОШ „Ђура Јакшић“ 

Каћ, ОШ„ Петефи Шандор“Нови Сад. 

Закључак  истраживања 

Анализа одговора ученика 

• Већина деце проводи он лине 2-3 сата дневно 

• Користе раличите друштвене мреже подјенако 

• Најчешће су на интернету у вечерњим часовима 

• Мрежу користе за комуникацију, лична интерсовања па и за учење 

• Сматрају да Интернет није безбедан и о томе су разговарали са родитељима, 

браћом/сестрама а тек мање од 1/3 у школи 

• Скоро ¼ деце је доживела непријатност на Интернету 

• ¾ деце је део неке групе на Месингеру, Виберу и слично 

Анализа одговора родитеља 

• Скоро ½ твди да ограничава деци време на Интернету, иако она проводе 2-3 сата 

дневно на Интернету 



• Углавонм у поподневним и вечерњим часовима 

• Свесни су да деца користе компјутере углавном за игрице и неки свој хоби, па тек 

потом за учење 

• Тврде да су упознати са садржајима које посећују и да су то у највећој мери Yоу 

тубе и фацебоок 

• Рачунар најчешће стоји у дневној или дечијој соби 

• 90% родитеља је корисник Интернета и разговара са децом о опасностима  

• Преко 80% деце користи Интернет на мобилном телефону 

• ¾ деце користи апликације на телефону за комуникацију, али 10% родитеља не зна 

да ли је део неке групе 

•   преко 10% деце је испричало родитељима за неку непријатност на Интернету, али 

13% родитеља не зна 

• ¾ родитеља тврде да контролишу објаве своје деце 
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 Прилог бр.2    Извештај о реализацији Трибина за родитеље на тему – 
„Безбедност младих на интернету“ 
 
            Извештај са Трибине одржана у ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ, дана 25.05.2017. 

Дана 25.05.2017.године, реализована је Трибина за родитеље под називом „Безбедност 

младих на интернету“,у оквиру пројекта „Подржи безбедно. На трибини,која је 

организована у просторијама школе,било је присустно 67 родитеља ученика седмих 

разреда.  

Циљ трибине био је да се едукацијом родитеља утиче на превенцију дигиталног насиља 

код ученика. 

Трибина је реализована презентацијом психолога са следећим темама: Феномен глобалне 

повезаности и промена у савременом друштву, Појам дигиталног насиља, Облици и нивои 

дигиталног насиља, Феномен сексуалне злоупотребе деце на интернету, Препознавање 

ризика, Како реаговати из улоге родитеља . 

Након уводног предавања уследила су питања и коментари родитеља који су узели 

активно учешће  у трибини. 

На крају је сваки родитељ добио мини брошуру са најважнијим информацијама како 

спречити дигитално насиље и како најефектније реаговати ако до њега дође. 

Можемо контатовати да су родитељи унапредили сазнање о електронском насиљу као и 

начинима заштите и безбедности младих на интернету. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



Извештај са Трибине одржана у Основна школа ,,Јан Амос Коменски''Кулпин, 
30.05.2017. 
 

 
 
Почетком маја месеца, у нашој школи је почео да се реализује пројекат ;; Подржи 
безбедно''. Једна од пројектних активности је била организација и реализација Трибине за 
родитеље, ради што бољег упознавања са овим проблемом свих актера у образовању. 
Тако је 30.05.2017. године  одржана трибина за родитеље ученика наше школе из области 
превенције дигиталног насиља, са посебним акцентом на заштити деце на интернету и 
друштвеним мрежама. 
Трибина под називом ,, Образовањем против насиља на интернету'' реализована је у 
организацији Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
Реализатор Трибине је била педагог школе Загорка Маринковић, уз велику помоћ и 
подршку члановаЂачког парламента.Трибина је искључиво била намењена родитељима 
ученика од V до VIII разреда. 
Циљ одржавања ове трибине био је да се родитељи упознају са појмом електронско 
насиље као и врстама овог типа насиља. Педагог школе Загорка Маринковић је преко 
презентације у PowerPoint- у  објаснилародитељима шта све појам електронско насиље 
подразумева и са каквим могућим опасностима се ученици могу сусрести на интернету, 
али и како их избећи, како заштити своје личне податке. Затим је  скренула пажњу на 
облике насиља путем мобилних телефона и нарочито друштвене мреже Facebook, 
везујући се и за објашњење значења појединих симбола, емотикона, који су нарочито 
популарни и ученици их све чешће користе у свакодневној комуникацији. Презентовани 
су, уз краћу дискусију, резултати анкете ,, Дигитално насиље'' за ученике и родитеље. 
Презентован је и интернет бонтон, правила лепог понашања на интернету. 

Трибина је била изузетно посећена ( око 50 родитеља) и прихваћена од стране родитеља. 
Родитељи су активно учествовали у дискусији, имали су прилике да одговарају на 
постављена питања, питају, размењујући своја искуства везана за одређене проблеме на 
интернету.Родитељи  су нарочито били заинтересовани за безбедност деце на интернету, 
али и за значење одређених симбола који се користе у комуникацији путем мобилних 
телефона и рачунара. 

Након предавања подељена је брошура, која упућује на одговорно  и безбедно понашање 
на интернету. 

Педагог школе и координатор Тима 

Загорка Маринковић 

 



 

 

 



Прилог 3. Извештај о реализацији стручног скупа на тему- „Стручни 
сарадници као посредници- медијатори између школе и спољашње мреже 
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања“ 

 

Трибина је акредитована од стране Педагошког завода Војводине, под бројем 508/1, дана 
27.06.2017. Одржана је 22.09.2017. год у Новом Саду у Учитељском дому. Било је присутно 
70 учесника, стручни сарадници, наставници, директори основних школа, представници 
Школске управе Нови Сад, Покрајинског секретаријата за образовање и национална 
питања- националне заједнице, представници Мупа-а, Центра за социјални рад града 
Новог Сада, издавачка кућа Клетт. 
 Циљ   стручног скупа је превенција насиља и побољшања мера безбедности ученика у 

школи: 

 Стварањем  заједничке стратегије сарадње- модела  између школа и спољашње 
мреже заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања коју чини Центар 
за социјанни рад, МУП, Домови здравља, Школска управа.. ; 

  Jачање компетенција наставника и стручних сарадника за улогу посредника –
медијатора између школе и Спољашње мреже заштите ученика од насиља, 
занемаривања и злостављања. 
 

Теме које су биле обрађене на скупу и о којима  се дискутовати су: 
1. Законска регулатива и заштита ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, предавач, саветница ШУ Нови Сад Златица Јовић; 
2. Модел и облици сарадње Центра за социјални рад са школом- Конференција случаја 
предавач, Милица Џино, руководилац службе за децу и младе Центар за социјални рад 
града Новог Сада; 
3. Облици и процедуре у сарадњи између  МУП-а и школе предавач, Далиборка Војводић 
Toмoвић, руководилац Групе за сузбијање малолетничке деликвенције, Полицијска управа 
Нови Сад, предавач 
4. Дигитално насиље – истраживање , предавач Елвира Стефановић, стручни сарадник- 
педагог, ОШ."Петефи Шандор"Нови Сад,;  
5. Улога и ефикасност Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања –предавач, Загорка Маринковић, стручни сарадник -педагог, ОШ,,Јан Амос 
Коменски'' Кулпин, координатор Тима за заштиту ученика од  НЗЗ; 
6. Стручни сарадник као посредник- медијатор у сарадњи,предавач- Данијела 
Јовановић, стручни сарадник-педагог, ОШ,,Иво Лола Рибар'' Нови Сад 
Водитељ Трибине - Драгана Пелемиш, стручни сарадник-педагог, ОШ,,Ђура Јакшић'' Каћ, 
Моделатор - Данушка Галађикова, наставник разредне наставе, ОШ." Јан Амос 
Коменски"Кулпин. 

 

 

 



 

Закључци и резултати одржаног стручног скупа су: 

 
1. Направљен је   модел и стратегију сарадње између институција у побољшању  мера 
безбедности ученика у школи   
2. Унапређене су компетенције стручних сарадника за улогу посредника између школе и 
спољашње мреже заштите ученика од нзз, дефинисањем улога и јасних процедура у 
сарадњи. 
3. Изнете су обавезе школа у случају 3. ниво насиља према Школској управи, Центру за 
социјалоиМуп-у. 
4. Дефинисане су улоге координатора Тима за заштиту од нзз и улоге стручних сарадника у 
тиму. 
5. Изнете су примери и облици у превенцији ученика од дигиталног насиља и неопходна 
едукација родитеља на тему Дигиталног насиља 
6.Успостављена је ближа сарадња Муп-а и школа по питању превенције насиља у 
школама. 
                                                                                                                             

 

Слике 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Извештај сачинила: 

педагог,Драгана Пелемиш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 - Извештај о организацији и активностима Вршњачких тимова 
у четири школе 
 
Извештај о раду Вршњачког тима у ОШ ,,Иво Лола Рибар'' Нови Сад, у периоду 
септембар-новембар 2017. год. 
 
Према Годишњем плану рада школе као и на основу Пројекта ''Подржи безбедно'' у школи 

је започет процес рада вршњачког тима шкоолске 2016/17.године.Ученици седмог и осмог 

разреда школе су на својим часовима ОЗ имали задатак да разматрају и изаберу 

представнике из одељења који ће бити чланови школског ВТ. Обавештење је садржавало 

следеће упутство:  

''У школи ће се формирати вршњачки тим.Чиниће га заинтересовани представници свих 

одељења шестог и седмог разреда. Вршњачки тим има задатак да ученици кроз 

међусобну подршку науче да не подржавају насиље и да га, када је то безбедно и уколико 

је то могуће спрече. Чланови Вршњачког тима треба да су  дружељубиви, комуникативни, 

креативни, стрпљиви, толерантни и ненасилни. Вршњачки тим пролази обуку, уче се 

медијаторским вештинама  и док уче добро се забављају на радионицама. Обуку и рад 

овог тима ће водити и надгледати педагог школе.На ЧОС-у је потребно изабрати 2-3 

ученика који ће бити део школског тима.'' 

Изабрана су 24 ученика.Први састанак је одржан у петак 22.децембра 2016. године. На 

састанку се поред формирања ВТ говорило и оследећем: 

 

• Вршњачки тим формира се у школи са

главним задатком да ученици кроз

међусобну подршку науче да не

подржавају насиље и да га, када је то

безбедно и уколико је то могуће спрече.

• Чланови тима реагују унутар своје 

одељењске заједнице.

 

• Чланови Вршњачког тима треба да су

дружељубиви, комуникативни, 

креативни, стрпљиви, толерантни и 

ненасилни.

• Вршњачки тим пролази обуку, уче се

медијаторским вештинама и док уче

добро се забављају на радионицама.

 

 

Начин решавања конфликта и 
превазилажења неспоразума у коме се 
неутрална, трећа страна (стране) појављује 
у улози медијатора, тј. посредника између 
сукобљених страна.

Циљ медијације је да се конфликту приђе на 
конструктиван начин и дође до заједничког 
решења око кога постоји сагласност.  

Вештине потребне 

за медијацију

 Вештина активног слушања,

 Вештина изражавања својих потреба без  оптуживања, 
критиковања и етикетирања  других,

 Вештине преговарања којима се процес усмерава ка 
позитивном исходу уз поновно успостављање поверења

 Процедуре и правила којима се уводи  ред у понашање и 
односе међу странама у процесу медијације

 

Учешће у медијацији је добровољно са обе стране

Медијатор/и помаже у странама у сукобу да реше проблем. 

Он не решава проблем уместо њих.

Размена током медијације је поверљива, тј. оно што је 

речено остаје између медијатора и страна у сукобу.

Медијатор/и се усмеравају на оно што може да се уради 

(конструктивно решење), а не на оно што је било, 

оптужујући једну или другу страну.

Чак и када у току медијације стране у сукобу говоре 

искључиво о ономе што је било, медијатор/и то 

преводи/е на језик ‘’сада и овде’’

•Шта је то што обема странама треба (потребе) 

•На који начин можемо да обезбедимо да се добро осећају

(захтеви и могућа решења)  

Медиjaтори помажу 

својим друговима да :

-Сагледају проблеме које имају,

-Открију разлоге због којих долази 

до конфликата,

-Расту и развијају се учећи на 

непосредном искуству,

-Да живе заједно упркос 

међусобним разликама.

  



ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ

• Вршњачка помоћ је начин учења уз 

помоћ вршњака

• Познато је да најбоље учимо онда када 

подучавамо друге

• Овај облик учења углавном се 

организује као рад у паровима

 

Одељењски предводници

• Свако одељење млађих разреда ће 

имати своје предводнике (2-3) 

• Брига о њима, упознавање ...

• Присуство на часовима...

• Радионице са адекватном темом

 

ЗА САДА 

ТОЛИКООООО...

 

Ученици су добили задатак да размисле и на следећем састанку предложе логотип ВТ 

школе. 

Други састанак ВТ је одржан 24.Фебруара 2017.Године и на њему се разговарало о 

предрасудама, стереотипима и толеранцији. 

Стереотипи, предрасуде и 
толеранција

 

PREDRASUDE

Predrasude su stavovi (pozitivni ili

negativni), odnosi prema odredjenim

grupama, narodima, pojedincima, :

1. nisu zasnovani na činjeničnim i

logičkim argumentima

2. otporni su na promene

3. uključuju jak emotivni odnos
 

Stereotipi se definišu kao generalizacije, šematske predstave

o osobinama i ličnosti pripadnika neke grupe koje se kruto

prenose i primenjuju na svakog pojedinca iz grupe.

Kada koristimo reči uvek, svi, sve, nikad...to nam govori da

se radi o stereotipu ( npr. svi fudbaleri su glupi, Romi su prljavi

i lenji...).

Oni mogu biti pozitivni i negativni. Na primer pozitivan

stereotip je da svi dečaci vole fudbal, a negativan da su sve

plavuše glupe.

STEREOTIPI

Predrasude stičemo od malih nogu, teško se menjaju i 

zbog toga je važno biti svestan da ih posedujemo

 

Tolerancija označava dopuštanje onih stavova i

ponašanja koje mi lično neprihvatamo.

Netolerancija je nedostatak poštovanja za tudje navike

i verovanja, a koja su drugačija od vlastitih.

Iz ovoga ne sledi da je svaka tolerancija dobra, a svaka

netolerancija loša.

Ne treba tolerisati ono što ugrožava prava drugih 

ili je suprotno sa moralnim normama.

TOLERANCIJA

 

Током другог полугодишта чланови ВТ су вршили анкетирање ученика изабраних 

одељења у сарадњи са тимом за самовредновање. 

Рад на оснаживању чланова и имплементацију овог тима у ''чланство'' осталих тимова 

школе ће се одвијати интензивније током наредне школске године.Радиће се и на 

повезивању ученичких организација, односно повезивање ВТ са УП школе и на свести свих 

ученика о постојању овог тима. 

Током нове школске 2017/18.године дошло је до извесне промене у чланству Вршњачког 

тима. Ученици осмог разреда нису више активни чланови. Предвиђено је да од другог 

полугодишта, ученици седмог разреда чланови ВТ обуче ученике шестог разреда који ће 

се прикључити и следеће године наставити рад Вршњачког тима. 

Током септембра месеца чланови  Вршњачког тима су обучавани за вршњачке едукаторе  

и радионичарски рад.  На другом састанку у септембру је урађена обука Вршњачког тима  

за улогу вршњачких медијатора. Чланови су затим направили картицу-логотип свог тима 

као и два плаката који  представљају њихов рад...Плакати су постављени у холу школе који 

представља ''Безбедни кутак''.  
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АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Асертација подразумева одбрану својих

права и изражавање мишљења, осећања

и уверења на директан, искрен и

социјално адекватан начин без

угрожавања права друге особе 

(Ланге и Јакубски, 1976.)
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ОСНОВНА ПОРУКА : 

• Ја се овако осећам, 

• овако Ја видим ситуацију, 

• Ја (не) желим

- Опис особе без изрицања доминације, 

деградације или понижавања друге 

особе

‘’ЗАСТУПАМ СЕБЕ, ПОШТУЈЕМ ТЕБЕ’’
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ЧЕТИРИ ОСНОВНА ОБЛИКА 

ПОНАШАЊА

• АСЕРТИВНО

• ПАСИВНО

• АГРЕСИВНО

• ПАСИВНО-АГРЕСИВНО

Сви су нам у репертоару али је циљ да тежимо 

да нам асертивно буде доминантно 
(унапређујемо вештине, развијамо се, радимо на свом освешћивању и 

самоконтроли, унапређујемо и развијамо складне односе са другима ...)
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ЗАШТО ДА СЕ ПОНАШАМО 

АСЕРТИВНО?

• РАЗВИЈАМО САМОПОШТОВАЊЕ КОЈЕ ЈЕ 
САМОУСМЕРЕНО (није директно везано за 
друге људе)

• ПОЈАЧАВАМО КОНТРОЛУ НАД СОБОМ

• ПОБОЉШАВАМО КОМУНИКАЦИЈУ И 
ИНТЕРАКЦИЈУ СА ДРУГИМ ЉУДИМА

• ПОВЕЋАВАМО ШАНСЕ/МОГУЋНОСТИ ЗА 
ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА

 

КОРАЦИ У РЕШАВАЊУ 

КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА

• ИСКАЗАТИ ЕМПАТИЈУ

• УКЛОНИТИ НЕПОВЕРЕЊЕ

• РЕДУКОВАТИ АНКСИОЗНОСТ И 

СТРАХОВЕ

• ТЕК ОНДА АНАЛИЗА УЗРОКА

17

 

1414

обрати се тој особи 

и искажи шта ти смета...

обрати се ОС да ти помогне

обрати се педагогу или психологу 

*објасни родитељима шта се десило

 

''ПОНАШАЊЕ КОЈЕ МИ СМЕТА...''

''ТО У МЕНИ ИЗАЗИВА ОСЕЋАЈ...''

''ЗАТО ШТО...''

''ВОЛЕО БИХ...''или 

''ЖЕЛЕО БИХ ДА...''

Нпр: Милане, мени смета када ми упадаш 

у реч, јер тада имам осећај да ти моје 

мишљење није битно, а волела бих да ме 

саслушаш јер ми је важно твоје 

мишљење о овоме што говорим''

''Када ми кажеш да ућутим, осећам се 

повређено и као да ти уопште није стало 

до мене и мог мишљења. Волела бих да 

кад разговарамо да ми кажеш шта ти 

заправо смета. ''

21

 

''КАДА ВИДИМ ДА...'' (говоримо о поступку друге особе 
само описујемо без вредновања или оцењивања ...)

''ЈА ОСЕЋАМ...'' или ''ПОЖЕЛИМ ДА...''или ''ИМАМ 
ПОТРЕБУ ДА...''(говорим о својој реакцији без 
самооптуживања и оправдања...)

''ЖЕЛИМ ДА..'' или ''ВОЛЕО БИХ ДА...'' (говоримо о томе 
шта желимо без наређивања и уцена 20

 

*АКТИВНО СЛУШАЊЕ

= ПОСТАВЉАТИ ОТВОРЕНА ПИТАЊА

= ЈА ГОВОР

= ПАРАФРИЗИРАЊЕ -

= ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА

= ЗАЈЕДНИЧКО ТРАЖЕЊЕ РЕШЕЊА

• не прекидати  саговорника

• гледати саговорника у очи

• не отимати речи из ''заседе''

• слушати заинтересовано и стрпљиво

• остављати тишину и паузу саговорнику за размишљање

• рефлектовати оно што се чује

• покушати разумети положај саговорника и саосећати са њим

• не наметати своје ставове

• охрабривати га гестом и мимиком

• давати подршку својим присусутвом, у смислу ''Чуо сам те..''

 

 

Тако да ВТ тренутно броји 12 чланова: Алекса Дука, Драгутин Синђелић, Немања Шешум, 

Тамара Грујић, Теса Арбутина, Немања Тобџић, Ања Радичевић, Сара Драшковић, Ана 

Бркић, Анђела Виларет, Милица Миљковац и Јелена Бабајић. 

  



 
 

  

  

 



Картица- логотип Вршњачког тима школе

 

Чланови Вршњачког тима су након тога започели циклус промовисања ненасиља кроз 

вршњачке едукације које су спроводили у свим одељењима трећег, петог и седмог 

разреда. Такође, свој рад су промовисали и на састанку Ученичког парламента где су 

одржали радионицу ''Ненасилна комуникација''.  

  

  



  

  

  

 

Подносилац извештаја, педагог Данијела Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Вршњачког тима у ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, у периоду 

септембар-новембар 2017. год. 

 

Током месеца маја,школске 2016/17. године, у складу са планом рада у оквиру 

пројекта, спроведено је истраживање о дигиталном насиљу на нивоу основне школе „ 

Светозар Марковић Тоза“ и о резултатима те анализе обавештени су родитељи ученика. 

Анализа је спроведена на узорку од по два одељења од 4.до 8. Разреда. 

Током јуна, сачињен је план рада Вршњачког тима, који је саставни део Годишњег 

плана рада школе.За будуће чланове направљене су адекватне картице са ознакама 

чланова овог тима које садрже и лого школе. 

Током септембра, од 26 ученика који су били заинтересовани за учешће у раду 

Вршњачког тима, извршен је одабир шест , од којих су три ученика шестог разреда, две 

ученице и један ученик, док су преостала три из седмог разреда (такође две ученице и 

један ученик), изабрана у сарадњи са Ученичким парламентом,чији су и чланови. На тај 

начин, остварена је блиска сарадња Вршњачког тима и Ученичког парламента и 

обезбеђена боља комуникација и информисање Парламента. Координатор рада 

Вршњачког тима је Петар Лекић, педагог, који је и члан Тима за заштиту ученика од 

насиља.Имена ученика који су чланови тима објављени су и на сајту школе. Чланови 

школског тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања упознати су 

са члановима Вршњачког тима и договорени даљи кораци у сарадњи.Крајем септембра, 

постављена је „Кутија поверења“ која се налази на видном и лако доступном месту, поред 

канцеларије педагошко-психолошке службе, како би се обезбедио најпоузданији надзор 

исте и спречиле евентуалне злоупотребе. Члановима Вршњачког тима је представљена 

намена и начин употребе ове кутије и договорена процедура око даљег рада са истом. 

Током октобра, са члановима Вршњачког тима изведена је обука за вршњачку 

едукацију и вршњачку медијацију.Након тога, спроведено је три радионице на тему 

дигиталног насиља у одељењима седмог разреда, три едукације на тему вршњачког 

насиља у одељењима шестог разреда и четири едукације на тему вршњачког насиља у 

одељењима петог разреда. Током новембра, у плану је извођење још неколико  

радионица на тему дигиталног насиља, које ће бити спроведене у одељењима четвртог 

разреда.                                                                                                                   Извештај сачинио: 

Координатор Вршњачког тима  

Петар Лекић, педагог 



Извештај о раду Вршњачког тима у ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин, у периоду 

септембар-новембар 2017. год. 

 
Вршњачки тим ће радити у саставу изабраном демократским путем у одељењским 
заједницама VII и VIII разреда.Вршњачки тим није неформално формирана група деце. 
Напротив то треба да постане тим који карактеришу: заједнички циљеви, исти вршњачки 
интереси, добри односи и комуникација, сарадња, међусобна подршка и разумевање. 
 
Радом ВТ ће руководити Загорка Маринковић, школски педагог.Вршњачки тим ће се 
састајати најмање два пута месечно у пуном саставу, једном недељно поједини чланови 
(смењиваће се) ради читања и давања одговора на питања из сандучета поверења и по 
потреби. 
 
Вршњачки тим је основан у оквиру пројекта "Подржи безбедно" и има улогу да организује 
акције превенције дигиталног насиља,  као и да учествује у решавању конфликтних 
ситуација и свакодневних проблема ученика који се тичу понашања и комуникације. 
  
 Вршњачки тим је формиран од ученика седмог и осмог разреда. Свако одељење има 
по  два главна представника и једну замену (за случај да оба представника нису у школи 
одређеног дана), члан замене има право и обавезу да учествује у свим активностима 
вршњачког тима. Све укупно броји 12 ученика.  
 

Циљ постојања Вршњачког тима јесте промоција вредности: толеранција, једнакост, 
заједништво, сарадња. Да би то могли да обављају чланови вршњачког тима кроз 
едукативне радионице треба да стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују 
школске акције, да негују и развијају атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу 
вршњацима који су изложени насиљу, да промовишу и заговарају права оних који су 
изложени насиљу, а такође и да у “кризним ситуацијама” у погледу насиља мотивишу 
остале ђаке да се укључе у спречавање насиља.  

Задатак Вршњачког  тима је да активно ради на превенцији насиља (дигиталног насиља) , 
као и на медијацији и ненасилном решавању конфликата ( као посредник између две 
стране у сукобу да се лакше дође до заједничког интереса и постигне споразум). 
 
Вршњачки тим ће  блиско сарађивати са школским педагогом или неким (за 
радионичарски начин рада) едукованим професором/ наставником/ учитељем . 
Руководиоц ВТ-а ће кроз различите активности омогућити да чланови овог тима 
прате читав пројекат и чине ”видљивим” акције и након периода њихове 
непосредне реализације. Такође и да буду оснажени да у ”кризним ситуацијама” у 
погледу насиља, мотивишу остале ђаке да се укључе у спречавање насиља.  
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ- Септембар/Октобар 
Дана 14.09.2017. год. реализоване су две радионице у одељењима Vа и Vб на тему 
„Вршњачко насиље у школама – Контрола конфликата“ од стране  Вршњачки Тим и 
педагог школе. 
Циљ радионице-  Чланови групе стећи следеће вештине које су потребне да се реши 
конфликт: употреба ја-говора, самоконтрола, активно слушање, коришћење социјално 
прихватљивих образаца и уважавање принципа ,, сада и овде''. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Дана 5.10.2017. год. реализоване су две радионице у одељењима VIа и VIб на тему 
Дигитално насиље у школама – Речи могу да заболе од стране  Вршњачки Тим и педагог 
школе. 
Циљ радионице -Чланови групе ће развити свест о томе да лична слобода не искључује 
слободу других. 
 
 
 
 
 



Слике: 
 
 

 
 
 
Дана 13.10.2017. год. реализоване су две радионице у одељењима VIIа и VIIб од стране  
Вршњачки Тим и педагог школе на тему „Вршњачка медијација у школама – Како 
одолети притиску групе“ 
Циљ  радионице - Чланови групе ће ојачати самопоуздање ученика како би се одкупрели 
притиску вршњака или групе и усвојити став да је свако одговоран за своје понашање и да 
треба да преузме одговорност за своје поступке. 
Постављено је „Кутија поверења“, која се заједно са члановима Вршњачког тима редовно 

ажурира. 

 
 
 
 

                                                                                                       Извештај сачинила: 

Координатор Вршњачког тима  

Загорка Маринковић, педагог 



Извештај о раду Вршњачког тима у ОШ„Ђура Јакшић“Каћ у периоду септембар-
новембар 2017. год. 
 
У септембру школске 2017/18.год. у основној школи „Ђура Јакшић“ у Каћу формиран је 
Вршњачки тим, који чине укупно осам ученика- по четири ученика седмих и осмих 
разреда. 
 
По предвиђеном плану рада, у октобру , психолог и педагог су чланове Вршњачког тима 
прво обучавали за вршњачке едукаторе  и радионичарски начин рада рада. Затим је 
реализована обука Вршњачког тима  за улогу вршњачких медијатора.  
 
Чланови Вршњачког тима су у периоду од 21.10.2017., до 10.11. 2017. реализовали процес 

вршњачке едукације у свим одељењима петих и шестих разреда. Радионице „Стоп 

насиљу“ прилагођене су ученицима и специфичностима одељења и ученици су их веома 

добро прихватили и активно учествовали у раду. Договорено је да ће са са оваквим 

радионицама наставити и убудуће. Поред канцеларије педагошко- психолошке службе 

постављено је „Кутија поверења“, која се заједно са члановима Вршњачког тима редовно 

ажурира. 

 

 

  

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

Извештај сачинила, психолог Биљана Кондић 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице за реализацију пројекта: 

Председник Подружнице, 

 Драгана Пелемиш 

 


