
 

 

 

 

 

Припреме за примену пројекта  „Школа без насиља“, у  нашој школи, почеле су 

16. 3. 2006. године са менторима Зором Дешић и Јасмином Николић.  

Споразум са UNICEF-om  и Министарством просвете, потписан је 3. 4. 2006. 

године. уз многобројне госте, представнике општине Гроцка, и представнике других 

школа са Општине, месне заједнице, чланове Школског одбора и Савета родитеља.  

  За ову свечаност ангажовала се цела школа: ученици су радили плакате на тему 

насиља,  наставници ликовне културе су организовали конкурс за израду беџа -  Школа 

без насиља,  који је осликан на мајицама за учеснике приредбе. Наставница српског 

језика Светлана Стаменковић и наставник музичке културе Огњен Марковић су  

припремили пратећи  програм, и цео догађај протекао је у веома лепој, свечаној 

атмосфери. Најсрећнији, тог дана, били су наши ученици.  

Вршњачки тим, одржавао је састанке сваке среде,  а по потреби и чешће. 

Укључивање ученика и  њихова заинтересованост за Тим и Пројекат била је велика, а 

током времена, примећено је да је заинтересованост ученика у порасту.  

 Прва фаза функционисања : 

У првој години, формиран је  Вршњачки тим који су чинили представници  одељења од 

петог до осмог разреда  (по један ученик из сваког одељења, укупно 37 ученика).  

 Друга фаза функционисања:  

Осим ученика представника одељења, жељу да на састанке Вршњачког тима долазе, 

изразили су и многи други ученици. Некад ученици који имају неки проблем, а некад 

ученици заинтересовани за одређену тему или акцију Вршњачког тима.  

 Трећа фаза функционисања.  

У Вршњачки тим укључујемо ученике који имају проблема у комуникацији и 

понашању, пратимо њихов рад и адаптацију, као и промене понашања. Досадашње 

искуство је веома позитивно. 

Координатори Вршњачког тима били су: Бранка Милановић, психолог и Милка 

Вукосављевић, педагог школе.  

Због великог броја ученика и већ устаљеног начина рада у школи, после 

реализованих радионица у Вршњачком тиму (као што је предвиђено Пројектом), није 

одређен нови координатор, већ су педагог и психолог наставиле са радом. Искуство је 

показало да је бољи координатор тима неко ко „не носи дневник“ и  нема директне везе 

са оцењивањем и није везан за одређену смену у школи. Тако је и сада - библиотекар, 

педагог и психолог школе настављају да се баве реализацијом овог програма уз 

сарадњу са колегама. 

Конференција „Ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“ 9. и 10.4.2009. 

године oдржана је у Београду. Школа „Алекса Шантић“ је добила сертификат „Школа 

без насиља“, након три године успешног реализовања пројекта. Тај догађај пропраћен 

је и свечаном приредбом наших ученика. 

Неке веће акције које је Вршњачки тим реализовао везане су за обележавање 

значајних датума као што су: 

- Обележавање 2. октобра светског дана ненасиља  

Манифестацију су организовали Тим за „Школу без насиља“ и Вршњачки тим 

02.10.2007. године. 

Испред главног улаза у школу био је постављен штанд. Ученици-чланови 

Вршњачког тима су вршили анкету на тему насиља, учесници су у кутију убацивали 



лепе речи и поруке. Поделили су и материјал који смо добили од УНИЦЕФ-а. На 

штанду су били балони и слушала се музика. 

Учесници манифестације су били: ученици, родитељи, запослени у школи, деца 

из вртића-припремна група, лекар-педијатар Љубица Луковић, из Дома здравља, 

школски полицајац Зоран Станисављевић и случајни пролазници. 

- Дечја недеља, 2009. године:  

Поводом Дечје недеље,  Пријатељи деце Србије и UNICEF, организују Сајам 

слободног времена на коме је представљен  пројекат „Школа без Насиља“, школа из 

Београда „Михајло Петровић Алас“, „Петар Петровић Његош“, „Владислав Рибникар“ 

и „Алекса Шантић“. Манифестација је одржана на Тргу Републике, у Београду. Поред 

психолога, педагога, библиотекара, медијатекара и Вршњачког тима, били су присутни 

и неки наставници школе. 

 

- плесна група и учешће у маскенбалу на „Шантићевим данима“ 

 

- квиз знања сваке године у оквиру манифестације „Шантићеви дани“ 

 

Сваке године у мају, чланови Вршњачког тима учествују у квизу знања у оквиру 

прославе дана школе и „Шантићевих дана“. Ученици се такмиче подељени у мешовите 

групе (од 5. до 8. разреда) и уз бодрење својих другова и другарица труде се да победе у 

овом занимљивом квизу знања. 

 

У реализацији Програма „Школа без насиља, сарађујемо са : 

 UNICEF-om 

 Градским центром за социјални рад-одељење  Гроцка 

 Министарством унутрашњих послова-одељење  Гроцка 

 Домом здравља-педијатријском службом 

 Општином Гроцка-сектор за образовање 

 Месном заједницом Калуђерица 

 Дечјим вртићем „Лане“ 

 Градском библиотеком- огранак Калуђерица 

 

У циљу веће безбедности и смањења насиља у школи, поред пројекта „Школа 

без насиља“, реализује се и пројекат „Школски полицајац“, од 2004. године. Вредност 

пројекта је у томе што се систематски отпочело са идентификацијом појава које 

угрожавају безбедност ученика и заједничким планирањем и предузимањем активности 

које ће их сузбити или умањити последице које производе. 

 

 

 


