ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Ученички парламент и Вршњачки тим

Ученички парламент
План рада Ученичког парламента
школска 2020/2021.

Ред.
Бр.
1.

2.

АКТИВНОСТ
Избор представника
одељења седмог и осмог
разреда;
Конституисање
Ученичког парламента;
Избор руководства
Ученичког парламента;
Разматрање извештаја о
самовредновању
квалитета рада школе и
разматрање извештаја о
раду школе за 2018/19.
годину;
Упознавање чланова
Парламента са законским
оквиром деловања
парламента, са правима и
дужностима чланова;
упознавање са
нормативним актима
школе (Статут; Програм
рада школе); Законом о
основама система (део
који се односи на
ученике); Правилником о
понашању ученика;
Пословником о раду
парламента и сл.
Израда и усвајање
Програма рада Ученичког
парламента у овој
школској години;
Учешће у обележавању
Европског дана језика

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
Подстицање
демократизације
односа у школи
и развијање
демократских
процедура

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Ученици 7. и 8.
Разреда,
Руководилац УП
Разредне
старешине,
Педагог и
психолог,
Директор

Извештај
Дневник рада

Септембар

Промоција
језичке и
културолошке
разноликости
старог

Стручно веће
страних језика,
Ученички
парламент

Извештај

Септембар

3.

Проблеми у школском
животу и дискусија на
тему побољшања услова
школског живота и
промоције учтивог
понашања;
Учешће ученика у
оцењивању и
процењивању квалитета
рада школе (путем
анкета,упитника..)
Организација акције у
Дечјој недељи;

4.

Анализа успеха и
дисциплине ученика на
крају првог тромесечја.
Анализа сарадње ученика
и наставника
Рад са члановима
Парламента о начинима
доношења одлука,
преузимању
одговорности, тимском
раду и планирању акција,
подела на одборе, израда
обележја (гостовања);
Међународни дан
толеранције
Светски дан деце
Сређивање кутка за
Ученички парламент
Дан Конвенције о
правима детета;

5.

Радионица Дигитално
насиље-превенција и
активност
Дан борбе против СИДАе
Болести зависности –
трибина
Активност „ Сви смо
једнаки и сви се волимо“међународни дан особа са

континента и
подстицај
ученицима да
уче што више
језика.
Развијање
критичког
односа према
појавама и
догађајима у
школи и шире;

Чланови
Парламента и Тим
подршке
ученичким
организацијама;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Разредне
старешине;
Педагог и
психолог;
Директор; Тим за
организацију Дечје
недеље;
Усмеравање ка
Чланови
правим
Парламента и Тим
друштвеним и
подршке
цивилизацијским ученичким
вредностима;
организацијама;
Развијање
Руководилац УП;
културе
Вршњачки тим;
дијалога,
Разредне
подстицање
старешине;
толеранције и
Педагог и
развијање
психолог;
истинске
Директор; Тим за
солидарности;
самовредновање
Развијање свести
о равнотежи
између права и
одговорности

Записници
Извештај,
евиденција у
дневницима
рада,
реализиована
акција

Октобар

Записници
Извештај,
евиденција у
дневницима
рада,
реализиована
акција

Новембар

Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Разумевање
процеса

Предавање у
школи,
евиденција у
дневницима
рада

Децембар

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и

хендикепом сарадња са
децом и акценат на
инклузију у настави
Новогодишњо
украшавање
Хуманитарна акција
Психолошка едукативна
радионица“ Асертивна
комуникација“
Предавање на тему
штетности и опасности
коришћења
пиротехничких средстава

6.

7.

Припреме и прослава
дана Светог Саве – дан
школе;
Осмишљавање акције за
Дан заљубљених и
обележавање;
Организовање предавања
о болестима зависности.
Како безбедно користити
интернет
Организовање предавања,
вршњачке едукације,
дебате,..
Организовање посета
Међународни дан
девојчица у ИКТ
Професионална
оријентација

ИНКЛУЗИЈЕ.
Развијање код
ученика хуманог
односа према
другима;
Активно учешће
у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање
сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Прихватање
здравих
животних навика
као животног
стила.
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;

психолог; Тим за
организацију
прославе Светог
Саве;
Представници
Здравственог
центра и Црвеног
крста

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен
пано, слике ,
евиденција у
дневницима

Јануар фебруар

Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Развијање
културе
дијалога,

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен
пано, слике,
евиденција у
дневницим

Март април

Спортске активности
Такмичења ученика
Давање мишљења о
изгледу школског
простора и очувању истог

8.

Обележавање светског
дана борбе против
пушења и разговор о
штетности пушења;
Прављење паноа са
сликама о раду ђачког
парламента;
Информисаност ученика
Парламента у вези са
уписом у средњу школу;
Представљање средњих
школа;
Професионална
орјентација;
Давање мишљења о
спровођењу матуре;
Предавање будућим
петацима;

подстицање
толеранције и
развијање
истинске
солидарности;
Активно учешће
у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање
сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Прихватање
здравих
животних навика
као животног
стила;
Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Развијање
културе
дијалога,
подстицање
толеранције и
развијање
истинске
солидарности;
Развијање свести
о равнотежи
између права и
одговорности;
Активно учешће

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен
пано, слике,
евиденција у
дневницима

Мај

9.

Обележавање светског
дана животне средине;
Анализа успеха ученика
на крају школске године;
Сумирање и евалуација
рада ђачког парламента
током године;
Организовање приредбе
за осмаке;

10.

Чланови Парламента као
вршњачки едукатори –
преношење искустава у
одељење;
Присуство седницама НВ,
ОВ, ШО.
Покретање акција на
нивоу одељења; 3.
Културно-забавни живот
ученика – осмишљавање
активности 4. Сарадња са
школском управом;
понашање ученика; 5.
Испуњавање обавеза
ученика 6. Предлози за

у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање
сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Јачање свести о
значају очувања
животне
средине;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
образовања,
културе, спорта
и других
делатности од
интереса за
ученике;
Унапређивање
рада Ученичког
Парламента на
основу
извештаја,
сугестија
наставника и
предлога
чланова
Унапређивање
рада Ученичког
Парламента

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;

Извештај,уређен
пано, слике,
евиденција у
дневницима

Јун

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим

Извештај,уређен
пано, слике,
евиденција у
дневницима

Током
школске
године

осавремењивање наставе
7. Хуманитарне акције,
спортски дани, приредбе

Вршњачки тим
Вршњачки тим чине по 2 ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда,
одабраних гласањем од стране својих другова. Чланови Вршњачког тима су ученици које
су изабрали другови из њихових одељења, а треба да поседују следеће особине:

осетљивост на потребе других,

спремност да помогну другоме,

стрпљиви су,

спремни на сарадњу,

особе од поверења,

имају позитиван статус у одељењу,

изражавају своје мишљење које се уважава,

успешно решавају конфликтне ситуације,

не испољавају насилно понашањежкомуникативни су,

толерантни,

искрени,

имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају,

стварају позитивну атмосферу у свом одељењу,

умеју да саслушају друге,

воле тимски рад.
Координатор Тима бира се на првим састанцима Тима приликом формирања у
септембру месецу. У школској 2020/21. години Вршњачки тим ће планирати свој рад на
основу акционих планова области Подршка ученицима и Настава и учење, као и
плановима рада следећих комисија: за маркетинг школе, за рад са родитељима, за
културну и јавну делатност, професионалну оријентацију, за израду школског часописа,
уређење школе, за безбедност као и Комисијом за сарадњу са локалном заједницом.
РЕд.
БР.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМ
Е

1.

- Конституисање ВТ за школску
2020/2021. годину

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да:
-сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
- схвате начине
превазилажења и

Одељењске
старешине и
руководство
Тима

Записници,
евиденција,
протокол
сагласности
родитеља,
списак чланова
ВТа
Записник,
уређен хол за ВТ

IX

-одабир нових чланова ВТ-а

2.

- Постављање
„Сандучета поверења“

ВТ
(6, 7 и 8.

IX/ X

3.

- Упознавање ВТ-а са:
-програмом и планом тима за
заштиту ученика
- Дефинисање улога и
одговорности чланова Тима

4.

- Подсетник на 21. октобар Шумарице

6.

- Обука ученика 5. разреда
за рад у ВТ

7.

- Обука ВТ-а за превенцију
дигиталног насиља
-пакет радионица по приручнику
Вредности, правила и
реституција
друштвене мреже
- могућности и ризици Мере
заштите на друштвеним
мрежама
- Трагови које остављамо на
интернету
- Реаговање у случајевима
дигиталног насиља
- Избор идеја и акција
превентивног деловања
- Савети и препоруке решавања
сукоба и начина реаговања на
насиље
-израда едукативног материјала

9.

- Учешће у обележавању:
- Европског дана борбе против
трговине људима - 18.10.
- Дана толеранције - 16.11.
- Светски дан права детета26.11.
- Међународног дана борбе

разред)
ВТ, Школа
без насиља

Учитељи,
настава
грађанског
васпитања,
ученици свих
узраста
Ученички
парламент,
Вршњачки
тим
Руководство
ВТ-а,
Чланови ВТ

Дечија недеља

5.

8.

изласка из
конфликтних
ситуација;
- расту и развијају се
учећи на непосредном
искуству; живе заједно
уважавајући
међусобне разлике.

Чланови
Тима,
Ученички
парламент

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да:
-сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
- схвате начине
превазилажења и
изласка из
конфликтних
ситуација;
- расту и развијају се
учећи на непосредном
искуству;
- живе заједно
уважавајући

Чланови ВТ

Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент

Списак
присутних
чланова ВТ,
евиденција ВТ,
евиденција тима
за заштиту,
извештаји
Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

IX

Записник,
Извештај,
фотографисане
активности
Записник

X

X

XI

План
реализације
радионица,
продукти,
фотографије,
дневник
водитеља
радионице,
чланак на сајту,
педагошка
документација

X, XI,
XII

продукти,
фотографије,
дневник
водитеља
радионице,
чланак на сајту,
педагошка
документација,с
писак чланова
ВТ
План
активности,
продукти,
евиденција,
извештаји,
фотографије
чланак на блогу

X

X/ XI

10.

против насиља над женама 25.11.
- Учешће у процени безбедности
школског окружења

- Обележавање Дана безбедног
интернета

међусобне разлике.
Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент,
Тим за школу
без насиља
Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент

11.

- Помоћ наставницима у
организовању ЧОС-а посвећеном
превенцији дигиталног насиља и
трговине људима

Чланови ВТ,
Тим за школу
без насиља

12.

- Уређење паноа ВТ на тему
борбе против малолетничке
делинквенције

13.

- Играј фер-плеј у школи без
насиља

14.

- Вршњачка едукација и
пружање вршњачке подршке

Чланови
Тима,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент
Школа без
насиља
Чланови
Тима, Школа
без
насиља,Учен
ички
парламент
Чланови ВТ

15.

Обележавање Међународног
дана породице

Чланови ВТ

Извештаји,
евиденција

I
2021.

Евиденција,
фото запис,
извештаји,
ликовни и
литерарни
радови,
продукти,
медијска
промоција
Извештаји,
продукти,постер
и записници,
фотографије

II
2021.

Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

X,XI,
XII
2020.
I,II,III
,IV,V,
VI
2021.
X,XI,
XII
2020.

Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

XII
2020.

Извештаји,
продукти,постер
и записници,
фотографије

XI,XI
I
2020.
II,III,I
V,V,
VI
2021.
15. V
2020.

Извештаји,
продукти,постер
и записници,

фотографије

Дебата посвећена теми ненасиља

Чланови ВТ,
Школа без
насиља

фото и видео
записи, сценарио
дебате, извештај,
медијска
промоција

IV-V
2021.

17.

Сарадња са Тимом за заштиту
ученика од насиља, одељењским
старешинама, дежурним
наставницима

Чланови ВТ,
Школа без
насиља,
одељењским
старешинама,
дежурним
наставницима

продукти,
фотографије,
чланак на сајту,
школски
часопис

18.

Вођење документације и
евиденције о раду ВТ-а

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

19.

Организовање и реализација
заједничких активности са
другим ученичким
организацијама Ђачким
парламентом ) Укључивање у
хуманитарне акције

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

20.

Завршне активности -израда
анкета: ''колико је ефикасан наш
ВТ и шта треба побољшати'' анкетирање ученика и
презентовање резултата -писање
годишњег извештаја о раду предлози за акциони план за
наредну школску годину
Радионице из области вршњачке
медијације „Медијација“
„Медијатори на делу“

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
анкета, извештај

X,XI,
XII
2020.
I,II,III
,IV,V,
VI
2021.
X,XI,
XII
2020.
I,II,II,
IV,V,
VI
2021.
X,XI,
XII
2020.
I,II,II,
IV,V,
VI
2021.
V,VI
2021.

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

16.

21.

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да
сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
схвате начине
превазилажења и
изласка из
конфликтних
ситуација; расту и
развијају се учећи на
непосредном
искуству; живе заједно
уважавајући
међусобне разлике.

Напомена: Вршњачки тим ће у наредном периоду радити у складу са ситуацијом
проузрокованом Ковидом 19. План је склон променама и прилагођавањима ситуацији, као
и могућности да се активности реализују онлајн преко Мајкрософт платформе.

II,III,I
V
2021.

