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Радионице су рађене у више одељења у оквиру превентивних мера Тима за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, којим координирам. 

Радионице су ауторске и настале прикупљањем и комбиновањем едукативних 

материјала са обука и семинара и искуственог рада у инклузивним одељењима. 

У разним одељењима са којима су радионице рађене били су и ученици који 

раде по инидивидуалном образовном плану и ученици са којима се ради 

индивидуализација из поједних предмета. 

 

Опис добре праксе  

 

На радионицама су учествовали ученици целог одељења, на некима су били 

присутни ученици чланови Ученичког парламента, обавезно је био присутан и 

одељењски старешина, или учитељ у нижим разредима. Учитељи и одељењске 

старешине су дали пуну подршку и помоћ при реализацији радионица јер они 

најбоље познају своје ученике.  

Методе које смо кориситили на радионицама су: групни рад, рад у пару и 

индивидуани рад. Највећи бенефит у инклузивној настави нашла сам код рада у 

пару и у групном раду. 

 

Примери радионичарског рада:  

1. радионица: Дискриминација и стереотипи: Ову радионицу водили су 

ученици чланови Ученичког парламента, након обуке Тима, уз моју подршку. 

Они су другаре из млађих разреда питали о врстама дискриминације и 

предрасудама. Најпре су им разјаснили шта су то предсрасуде и стереотипи, шта 

значи дискриминисати некога. Онда су покренули дискусију и било је потребно 

разјаснити млађим учениницима, јер нису имали јасну представу о томе, колико 

дискриминација повређује онога над ким се врши. Кроз игру „У туђим 

ципелама“ приближили смо им осећања која може да има особа коју 

дискриминишу. Кроз анализу осећања повређености, туге, одбачености дошли 

смо до заједничког закључка: “Не чини другима оно што не желиш да теби неко 



 

 

чини“. 

2. радионица:  Стилови реаговања у конфликтим ситуација: На овој 

радионици ученицима се најпре  у пару поделе папири на којима је написан број 

6, тако да се види број 9, ако се погледа са стране другог ученика у пару. 

Ученици имају задатак да кажу једни другима који број виде, и потом 

разматрамо да ли би у њиховом пару могло да дође до свађе, и како се та 

ситуација пресликава на реалне догађаје у одељењу и у свакодневном животу. 

Затим се ученици деле у групе по 4 до 6 ученика, онако како седе у клупама, 

само се окрену или придруже групи и поделе им се ситуације на папирићима. У 

свакој ситуацији описан је неки од врло могућих конфликата у одељењу, а од 

групе се тражи да учесницима у тој ситуацији предложи решење или да савет. 

понуди решење или савет. Када заврше са договорима, један презентер 

саопштава решење своје групе, а остали ученици одељења дају своје сугестије, 

кажу да ли се слажу са тим решењем или дају своје предлоге. На овај начин 

изнедрило се много интересантних савета учеснцима у сукобу. Наставник 

посебно води рачуна да током дискусија у малим групама  учествују ученици 

који су иначе маргинализовани у одељењу. Бира тог ученика да саопшти 

решење групе ако жели. На крају, наставник истиче различите стилове 

реаговања у сукобу: избегавајући, агресивни, колаборацију и компромис. 

Ученици су износили своје асоцијације и мишљења о овим стиловима 

реаговања у конфликту. 

3. радионица: Доношење одлука: Ученицима се у групи понуди табела са плус 

и минус колонама, у које они треба да упишу емотивне добити и емотивне 

штете везане за неко понашање. тј. у случају доношења одређене одлуке. 

Примери за одлуке могу да буду: „идем да се играм, нећу да урадим домаћи 

задатак“ и слично. Групно наводе добити и штете, а затим бодују сваки од 

исказа по важности, па сабирају колоне, и проверавају у којој имају више 

бодова. Потом следи анализа значења тог конкретног броја бодова, шта стоји 

иза те одлуке, да ли се она „исплати“ или не. Ова техника може се применити и 

код одлука ученика типа: „решио сам да му вратим тако што сам га ударио“, 

„решио сам да трпим, иако ме малтретирају“. Техника је корисна за било које 

доношење одлука. Ученицима се повећава свесност о томе да могу сами да 

утичу на своје одлуке, да могу лакше да процене која је одлука за њих боља када 

све опције ставе на папир, црно на бело, испред себе. Ученици који раде по 

посебном плану учествују у доношењу одлука равноправно, бодују, сабирају, 

они који воле да боје могу да обоје табелу. Њима је важно да учествују у 

активности равноправно са другим ученицима, а свима у одељењу прија када их 

питате за мишљење. Нису навикли да на разлоге свог понашања гледају на овај 

начин, зато је радионица едукативна и васпитно делује добро на све присутне. 

4. радионица: Истинита и лажна уверења: Ученици се у овој радионици 

позивају да кажу која уверења имају о себи, која о другима, а која о свету. Теме 

по групама су: успех у школи, другарство, хуманост, дискриминација. Групе 

имају по шест чланова. Водитељ радионице појасни термине и провери да ли 

ученици разумеју који је захтев посла на овом часу. Ученици по групама у три 

колоне лепе стикере са мишљењима о себи, другима и свету, на задате теме. На 



 

 

крају рада три ученика презентују рад групе, сваки по једну колону.  Сви 

слушају и коментаришу ако желе. Кроз ову радионицу ученици се упознају са 

уверењима других, могу да добију повратну информацију о својим уверењима, 

колико су и други сагласни са њима или не. На крају следи дискусија о томе шта 

одређује истину, а шта лаж. Ученици који раде по посебном плану, као и други 

ученици, учествују у складу са својом потребом и склоношћу. Они којима је 

тешко да учествују у дискусији или не желе, учествују у раду групе помажући 

код лепљења стикера или украшавања презентације групе. Количина улагања 

на овој радионици зависи од самог детета. 

5. Активности на мојим часовима математике са ученицима који раде по 

индивидуалном образовном плану: ученици су укључени у све активности на 

начин на који могу да их прате: решавање прилагођених задатака на тему која 

се тренутно обрађује, прецртавање са табле, уз похвалу наставника за сваки 

исказан труд, кад год може, организује се рад у пару, и због укључивања и због 

развијања вештина сарадње  код свих ученика. 

 

Промене које су уочене: деца шире своју свесност о себи, о другима и о свету у 

ком живе; код њих се увећава прихватање различитости, схватање да сви они 

имају неке сличности и неке разлике које их чине посебним; боље схватају 

понашања одраслих. Повећава се инклузивна атмосфера у одељењу: сва деца 

осећају да су део групе, учествују у истим активностима, подржавају се у 

паровима или у малим групама. Промена настаје када деца боље упознају једна 

другу, прихвате то што они сами јесу, прихвате другу особу такву каква она 

јесте, и дозволе једни другима право на мишење и право на промену мишљења, 

право на аутентичност и аутономију, без поступака којима се крше основна 

људска права. 

 

Професионална добит  

 

Професионалну добит имала сам на личном плану јер сам од већег броја 

ученика, из више одељења добила повратне информације о томе шта је добро у 

овим радионицама и шта још треба унапредити, на шта конкретно обратити 

више пажње. Значај су радионице имале и колегиницама учитељицама и 

одељењским старешинама, да још боље упознају ученике у свом одељењу, да 

се упознају са новим техникама радионичарског рада које им могу помоћи при 

укључивању свих ученика у одељење, посебно ученика који из различитих 

разллога могу бити искључени: смењи у развоју, специфичних тешкоћа у учењу, 

или живота у социо-економски нестмулативном окружењу.  

 
 


