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Радионаца 1: ПОЛЕЋЕМО 
 

датум одржавања: 11.10.2012 
дан: Четвртак 

време почетка: 18:10 
 

Трајање:  45 минута 

Исходи pадионице: 
Креирана почетна пријатна атмосфера за рад 
Креирана заједничка правила рада 
Креиране шифре 

Простор: Учионица – кабинет за информатику 

Материјал и опрема: Неколико великих папира (А4 формат). 
Рачунари 

 
 
 
 

УВОД И ПРВО УПОЗНАВАЊЕ 
Трајање: 15 мин 

 
Водитељка радионице се представила, поздравила присутне и укратко изложила 

суштину пројекта са нагласком на улогу присутних ученика. Појашњено им је да ће током 
ових радионица имати прилике да размишљају о односима са другом децом/младима у 
школи, о томе у којој мери је присутно насиље у школи, шта све јесте насиље и шта можемо 
да урадимо да би га смањили. У другом делу програма, заједно смо осмишљавали неке 
акције којима можемо утицати на друге да и они почну да размишљају о насиљу и његовом 
смањењу.  

  
Пошто се водитељка увери да су присутни схватили суштину пројекта и њихове улоге 

у њему, замолиће ученике да се представе – кажу своје име, одељење из кога долазе, нешто о 
себи… 
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ПРАВЉЕЊЕ ДОГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ РАДУ 
Трајање: 15 мин 

 
Водитељка замолила учеснике да дају предлоге о томе како би волели да се овде 

опходимо једни према другима. Важно је да сви узму активно учешће, односно да имамо што 
већу листу „правила“. (Неки од предлога шта је све на тој листи можете видети у Прилогу 
1.1. за I сусрет).  

 
Када се сви сложе око одређених правила, позовите све присутне да се потпишу на тај 

списак. 
 
 
 
 

ДОДЕЉИВАЊЕ ШИФРИ ЗА РАЧУНАРЕ 
Трајање: 15 мин 

 
Како ће се састанци одржавати у кабинету информатике са наставницом информатике 

свим учесницима вршњачког тима додељене су шифре за „логовање“ на рачунар, јер ће се 
део радионица радити на рачунарима. Свако је добио и користиће своје јединствено 
корисничко име и шифру. 
 
 
 
 
 

Прилог 1.1.: НЕКИ ОД ПРЕДЛОГА ЗА ЛИСТУ СА ПРАВИЛИМА 
 

• Слушамо оног који говори (да бисмо знали да ли је неко нешто већ реако и да се не 
би правила галама) 

• Поштовање другог - нема вређања, омаловажавања, повређивања других (да би нам 
свима овде било пријатно за рад и дружење) 

• Свако је важан, али је важна и целина. Ако имате ургентну потребу да нешто кажете 
или изађете – то и урадите, на начин који не ремети ток радионице. 

• Поштујемо договорено време током радионица – долазимо на време 
• Искључујемо мобилне телефоне (ако их имате) да нам не би сметала стална звоњава. 

Уколико неко ипак очекује ургентни позив, може о томе да обавести остале. 
• Сви седимо у кругу – да се сви видимо. 

 
 


