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САДРЖАЈ
ПРОГРАМА

УпознавањесаПрогра
момзазаштитуученика
однасиља,
злостављања и
занемаривања

БРОЈ
ЧАСОВА

1

Анкетирањеученика и
запослених о
безбедности у школи
и
задавањеупитниказап
роценупреступничког
понашања

8

анализарезултата

8

Прављењекутијеповер
ења

2

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

Давањепредлога,
сугестија, примедаба

Попуњавањеупитник
а

Лепљење, бојење,
сецкање

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА И
СТРУЧНОГ
САРАДНИКА

ИзлагањенаНаставнич
комвећу и
Ученичкомпарламенту

МЕТОДЕ

Вербалним
етод,
презентаци
ја

Упознавањеученикаса
важношћуоветеме и
неопходношћудасеисп
итаситуација;
усмеравање,
објашњавање,
мотивисањезасарадњу

Вербалним
етод

Анализаупитника,
доношењезакључака
Упознавањеученикаса
важношћуправљењаку
тијеповерења,
усмеравање, подршка,
мотивисање,
похваљивање

Писанамет
ода

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
УпознавањеНаставнич
когвећасаПрограмом и
планомрадаТима,
сакорацима у
поступкупојавенасилн
ихситуација,
анимирањедасештовећ
ибројнаставникаукључ
ињеговрад и
упућивањенаредованк
онтактсачлановимаТи
ма
Упознавањесапостојећ
омситуацијом у
циљупредузимањаодго
варајућихмера,
детаљноиспитивањере
левантнихфакторакоји
утичунаразвој и
постојањеовепојаве
Осмишљавањеакционо
гплана
Упознавањесаситуациј
ом у школи,
Откривањедаровитиху
ченика,
укључивањеученика у
рад и

Програмомза заштитуученика однасиља, злостављања и занемаривања

Упознавањеродитеља
саброшуром о
злостављањудецепрек
оИнтернета и
постављањеистенасајт
школе

Обуканаставника о
превенцијипреступни
чкогпонашања у
школи

Упознавањенаставник
аи
родитељасарезултати
маанкете и
Општимпротоколом о
заштитиученикаодзло

23 (1 у
свакомодеље
њународите
љскомод 5.
до 8.)

Излагање,
упознавањеродитељас
аактуелношћуовепојав
е и начинупревенције

8

Присуствовањесемина
ру

2

ИзлагањенаНаставнич
комвећу и
Саветуродитеља

пружањепомоћидруги
ма,
стварањеосећањаповер
ењакодученика и
осећањасигурности и
подршке
Освешћивањепостојећ
ихопасности,
пружањеподршкероди
тељима и деци

Оснаживањенаставник
аи
пружањеподршкезако
мпетентнопоступање у
критичнимситуацијама
, разменаискустава и
Слушање,
сазнања,
анализа, у упознавањенаставника
састеченимсазнањима
и начинимапревенције,
поспешивањесарадњеи
змеђунаставника и
релевантнихинституци
ја
Упознавањенаставник
аи
родитељасаактуелномс
Презентаци
итуацијом и
ја, анализа
акционимпланом,
институцијама,
мотивисањезањеговоо
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стављања и
занемаривања

СастанакТима

Остваривањеконтакта
саКанцеларијомзамла
де у
циљуукључивањаучен
ика у
различитеактивности

Предавањенатемутрго
винељудима

Прављењепаноа о
корацима у
поступкупојавенасилн

10

Организовањесастанак
а,
упознавањесарезултат
имарада и
анализаспроведенихак
тивности,
поделадаљихзадатака

Дискусија

2

Контактирање,
договарање,
организовање

разговор

23

Слушање,
постављањепитања,
изношењесвојихсазн
ања и закључака

Предавање,
подстицањеученикана
разговор, увиђање,
критичкомишљење

Дискусија,
презентаци
ја

10

Сецкање, лепљење,
колаж, цртање,
тражењеодговарајуће

Давањеинструкција,
подстицање,
прикупљањематеријал

Практична
активност

стваривање,
сензибилизацијазарадс
аученицимаизосетљив
ихпородица и
препознавањеистих
Пружањемеђусобнепо
дршке, информисање,
планирање,
укључивањенаставник
а у даљирад,
утврђивањеоногаштоје
билодоброурађено и
отклањањенедостатака

Упознатиученикесаакт
уелношћутеме и
потенцијалнимопаснос
тима,
учинитиихспремнијим
даихпрепознају,
упутитинанадлежнеин
ституцијекојимасемог
уобратити
Утврђивањередоследа
корака у
случајупојавенасилнес
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ихситуација

ОбележавањеДанатол
еранције

Организовањесеминар
а о медијацији

Интеркултуралност

гматеријала

13

8

2

а, осмишљавање

итуације,
сазнањекомесетребаоб
ратити и
косунадлежни,
развојестетике и
поимањалепог и
доброг,
развијањедругарства,
поштовањаличности

Испитивањедалиучени
Ученицизнајуштајетол
цизнајуштајетолеранц
Слушање,
ија, презентује,
еранција, примењујује,
постављањепитања,
Презентаци
износидобре и
умејусамосталнодараз
изношењесвојихмиш
ја,
лошепримере,
ликујудоброодлошег,
љења и искустава,
дискусија
похваљује, подстиче,
развијајудругарство и
закључивање
упућујенасамосталноз
поштовањеличности
акључивање
Помоћиученицима у
самосталномрешавању
сукоба,
Слушање,
Предавање,
уочавањепотенцијални
изношењеискустава,
Пружањеподршке,
дискусија,
хпроблема,
уочавањепримерадоб организовањесеминара презентаци
активирањеосталихуче
репраксе,
ја
никанаучешће,
сопственеразвијањеодг
оворности
Сазнање о
алтернативнимкултуро
Слушање, уочавање,
лошкимвредностима, о
Организовањерадиони
повезивање,
предавање
њиховојлепоти и
ца
закључивање
вредности,
стварањеафилијативно
гстава и

Програмомза заштитуученика однасиља, злостављања и занемаривања

Игра „Тајнипријатељ“

Данзамаме –
- пригоднипрограм

Огледничас:
упознавање с
обичајима и
различитимкултурама

ОбележавањеДанахол
окауста,

5

7

3

4

поштовањапремадруги
мцивилизацијама и
селективном,
промишљеномусвајањ
уразличитихвредносни
хсистема
Организовањепростор
Развијањепријатељств
Писањепорука,
азаостваривањеактивн
а, чувањетајни,
прављењепоклона,
ости,
међусобнеприврженос
праћење,
Практичне
давањеинструкција,
ти и повезаности у
посматрање,
активности
међусобногпријатељст
одељењу,
уочавањенедостатака
ва,приврженостии и
јачањеунутрашњекохе
и врлина
оданости
зије
Развијањепоштовања и
Организовањеприредб
љубавипремародитељи
е,
ма и породици,
Учествовање,
подстицањенаучешће, Практичне
породичних и
припремање,
проналажењепригодно активности
естетскихвредности,
рецитовање, глума
гматеријала,
ученика
развојсопственихспосо
развијањепородичнихв
бности, потенцијала и
редности
интересовања
Развијањепоштовањап
ремадругом и
Указивањенаразличит Презентаци
различитом,
Постављањепитања,
ости и сличности у
ја,
сопственихинтересова
уочацање,
музици, ликовном,
дијалошка,
њазаоноштојеатипичн
повезивање
језичкомизразу,
хеуристичк
о,
моралнимвредностима
а
спречавањексенофобиј
е
Прикупљањематериј Припремањематеријал Филмфилм Упознавањедецесанајв
ала,
а,
„Маршжив ећимгеноцидомучиње
прављењеизложбе,
организовањеизложбе,
их“ ,
ним у
цртањерадова
упознавањесачињениц презентаци
људскојисторији,
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Спортскивеликиодмор
–
организовањетакмиче
њаједномнедељнонаве
ликомодмору
Евалуацијаефикасност
иреализованихактивн
ости и
упознавањенаставник
асарезултатима

6

3

ама,
подстицањеученикана
самосталноистражива
ње

ја, слике

Учествовање у
играма,
формирањеекипа

Организовање,
усмеравање,
давањеподршке

Практичне
активности
ученика

Изношењесугестијан
аседницамаУченичко
гпарламента

Анализирање,
уочавањенедостатака
и
осмишљавањеакционо
гплана,
изношењерезултатана
Наставничкомвећу и
Саветуродитеља

Вербалним
етод

развијањеосетљивости
и емпатијесадругима,
развијањеинтересовањ
а
Развијањетакмичарско
гдуха, јачањетела,
стварањеосећањаприп
адности,
међусобноподстицање,
охрабривање

Отклањањемањкавост
ии
дефинисањефункцион
алнијегакционогплана

