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ИЗВЕШТАЈ
o реализацији превентивних активности за заштиту ученика од насиља и
дискриминације
Годишњим планом рада Основне школе ,,Владислав Петковић Дис“ из Великог Мокрог
Луга, а у оквиру планова Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања
и дискриминације, Ученичког парламента и Вршњачког тима планиране су различите
превентивне активности за заштиту ученика од насиља и дискриминације које се реализују
током целе школске године.
Школа се укључила у пројекат ГО Звездара у области унапређења безбедности ученика у
школама Пројектом ,,Различито није лоше већ другачије“.
На часовима одељењског старешине, часовима грађанског васпитања и верске наставе
са ученицима се разговара о правима детета, развијању културе понашања, поштовању
правила понашања у школи, ненасилној комуникацији, стварању и неговању климе
прихватања различитости, толеранцији и уважавању.
Ученици и родитељи су упознати са Посебним протоколом за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Одељењске
старешине и педагог школе су са ученицима разговарали и развијали вештине
препознавања и ефикасног реаговања у ситуацијама насиља.
Током фебруара 2021. године, наставници и ученици школе су спровели различите
активности у које су била укључена сва одељења од 1. до 8. разреда, Ученички парламент
и Вршњачки тим школе.
Ученици 1. и 2. разреда су цртали радове на тему Другарство и Стоп вршњачком насиљу.
Учитељице су, 22. фебруара 2021. године, припремиле пано са ученичким радовима и
поставиле га у холу школе. Наставница грађанског васпитања је са ученицима такође
припремила пано на тему борбе против насиља и развијања другарских односа који је
истакнут на улазу у школу. Тако је, свима који дођу у школу, видно показан став ученика и
запослених везано за Вршњачко насиље.
За ученике 3. и 4. разреда педагог школе је припремила радионицу ,,Наше дрво“, која је
реализована заједнички са учитељицама од краја новембра до 23. фебруара 2021. године.
Радионица је имала две активности, активност Цвет и активност Јабука.
У првој су ученици, на цвету, написали оно што воле а на листу оно што не воле и ти цветови су били
закачени на већ припремљено дрво од стиропора.

Друга активност је била Јабука, где су се ученици према једној, од наизглед две идентичне јабуке,
понашали некоректно и на крају закључили до чега такво понашање може довести.

Са ученицима 5. и 6. разреда су наставници Технике и технологије и педагог
реализовали радионицу ,,Види ко сам Ја“. Радионица је имала две активности, активност Беџ
и активност Круг. Ученици су на креативан начин, прављењем беџа, представили себе и изабраног
пријатеља а затим кроз групну игру Круг, на реченицу ,,У круг нека уђу сви ....“ научили да не волимо
сви исте ствари, да немамо сви исте особине, да не изгледамо сви исто,... и да баш разноликост
чини наш свет интересантним. Научили су и важност упознавања међусобних сличности и разлика
међу људима којима свако доприноси бољим односима у породици, учионици, друштву.

Циљ обе радионице за ученике је био да ученици прихвате и развију свест о постојању
различитости, прихвате различитост међу људима, поштују и уважавају различитости у
вршњачкој групи.
Ученици 5. разреда са наставницом ликовне културе у оквиру обавезне слободне
активности Цртање, сликање, вајање су, од розе хамера, секли облик мајица и на њима
писали афирмативне поруке. Од ученичких радова припремљен је пано и постављен у холу
школе.
Ученици 7. и 8. разреда су се укључили у литерарни конкурс на тему ,,Ходај у мојим
ципелама“. Библиотекарка и наставнице српског језика и књижевности су подстакле
ученике да размишљају о емпатији, прихватању разлика, борби против предрасуда.
Ученица 8. разреда која је написала најбољи литерарни састав на задату тему, након јавног
читања у дворишту школе је добила похвалницу од Управе школе.
Ученички парламент и Вршњачки тим школе су се активно укључили у обележавање
Дана борбе против вршањког насиља. У школском дворишту, 22. фебруара 2021. године
одржана је дискусија на тему „Ходај у мојим ципелама“. Разматрано је колики је удео
емпатије у међувршњачким односима и колико је важно да је негујемо сви. Потом су
чланови позвани да своја размишљања на ову тему напишу у виду састава. Том приликом
су ученици од стране координатора били обавештени и о предстојећим активностима и
позвани да 24. фебруара обуку нешто у розе боји уколико су у могућности.
Пано на ову тему постављен је 23. фебруара на огласној табли Ученичког парламента у холу.
Дана 24. 2. у 12 часова у школском дворишту одржано је читање најбољих састава на тему
„Ходај у мојим ципелама“. Потом је уследила и радионица на исту тему и ученици су
заједно са другарима из Вршњачког тима, координаторима и педагогом на бетону испред
школе, опцртавали своје ципеле и бојили их кредама у боји. Потом су покушали да „уђу“
у туђе ципеле, уоче разлике и другачије перспективе. Уследило је исписивање порука и
закључака радионице по дворишту, како би биле видљиве и другим ученицима када буду
боравили у дворишту. Неке од порука: Туђе ципеле нису лаке, Пробај да ме разумеш, Туђе
ципеле – туђа личност, итд.
Треба напоменути да су, осим Ученичког парламента, Вршњачког тима и ученице чији је
литерарни рад био најбољи, Похвалницу од Школе добила и сва одељења која су
учествовала у наведеним активностима за допринос у обележавању овог значајног датума.


Фотографије свих активности су у презентацији.

Остале активности које су планиране до краја школске године:
1. Вршњачки тим школе планирао је спортски турнир под називом ,,Спортом против
насиља“ који ће, уколико то епидемијска ситуација дозволи, бити реализован у мају,
поводом Дисовог пролећа и Дана школе.
2. Пројектом ,,Различито није лоше већ другачије, планирана је драматизација текста
,,Тамо где сунце излази“ која ће бити реализована 29. марта 2021. године поводом
обележавања Међународног дана позоришта. Активност ће спровести наставница српског
језика и ученици укључени у групу Дисова мала позорница из Обогаћеног једносменског
рада. (Текст упознаје децу са различитом културом, националном припадношћу,
различитом расом путем драматизације, кроз дијалог, без монотоних говора)
3. Пројектом ,,Различито није лоше већ другачије, планирано је, у оквиру дана Дисовог
пролећа, такмичење дебатних клубова на тему „Слушај да би и тебе други чули“. Ученици
ће практично применити своје знање на специјално организованом такмичењу дебатних
клубова. Остали ученици у школи ће слушати и одгледати снимак, али и активно учествовати
у проглашењу победника дајући допринос својом оценом успешности тимова.

На крају, морамо истаћи, да су ученици својим креативним радовима упутили јасну поруку
и спремност да сопственим примером покажу да су љубав, слога и другарство рецепт за
безбрижан и срећан живот.

С поштовањем,
Колектив ОШ ,,Владислав Петковић Дис“
Велики Мокри Луг

