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Извештај о реализованом семинару ''Вршњачка медијација'' 

ОШ''Љубиша Урошевић'' Рибаре 

 

Општи подаци 

 

Назив 

семинара 

Семинар «Вршњачка медијација» 

Датум и 

место  

19.11.2013.-04.12.2013. године, 

Основна школа „Љубиша Урошевић''Рибаре 

Укупно 

трајање 

Укупно трајање активности је реализовано у 12 радних дана по сценарију за 

семинар медијација – радионице за основну школу 

12 радионица по 90 минута 

Водитељи 

семинара 

Горица Милетић, педагог, координатор 

Милена Младеновић,психолог 

Циљеви и 

задаци 

 

Циљ: едукација ученика основне школе „Љубиша Урошевић“  у области 

превенције конфликтног понашања, учење медијације као модела 

конструктивног и ненасилног решења сукоба, развој и примена вештина 

разрешења конфликата процесом медијације 

Циљна 

група 

активности 

Представници одељења 6.,7. и 8. разреда  

 

Основне информације  

 

Опис 

контекста, 

услови  

реализације 

 

 

 

 

 

 

Основна школа „Љубиша Урошевић'' у Рибару има  675 ученика,58  наставника 

и 3 стручна сарадника.Матична школа у Рибару има 293 ученика , док је више 

од половине ученика распоређено у 5 издвојених одељења(3 осморазредне 

школе и 2 четвороразредне).Школским развојним планом за ову школску 

годину предвиђен је, између осталог,  семинар за ученике који би допринео 

реализацији планираних циљева и задатака у оквиру унапређења квалитета 

односа у школи.Због лоших материјалних услова и недовољно простора у ком је 

школа радила у протеклом периоду,тек су се прошле школске године изградњом 

новог школског објекта у Рибару сторили услови за реализацију семинара са 

ученицима. 

Опис 

промовисања 

програма пре 

реализације 

Чланови колектива: Горица Милетић- педагог,Милена Младеновић,-психолог и 

Радица Ђорђевић,-професор разредне наставе завршиле су семинар 

„Трансформација сукоба и оснаживање одраслих за рад са младима“ који су 

водиле Марина Остојић и Бисерка Светозаревић ,у ОШ „17. октобар“ у 

Јагодини, 27.-29.марта 2009. године. 

На Наставничком већу 06.11.2013.године Горица Милетић- педагог одржала је 

презентацију програма   семинара “Вршњачка медијација“. 

Опис и 

хронологија 

активности, 

начин 

реализације 

и 

Након презентације програма на Наставничком већу, израђен је план посете 

педагога Горице Милетић и психолога Милене Младеновић часовима 

одељењске заједнице на којима је по предложеној процедури извршен избора 

ученика за семинар.Из шест одељења од шестог до осмог разреда похађало је 

семинар  укупно 25 ученика. Семинар је реализован тако што се одржавала 

једна радионица са ученицима сваког дана, почевши од 19.11.2013. године. 
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методологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учесници семинара су добили информације о семинару на посебном састанку 

који је одржан 15.11.2013.године,када је и добијена сагласност о учешћу и 

ученика и родитеља.За рад са ученицима коришћен је приручник ''Основци 

медијатори''. 

 

број датум место време назив радионице 

1 19.11.2013. 7/1 3.и 4. 

час 

Уводна радионица 

2 20.11.2013. 5/2 1. и 

2.час 

Слушам те,слушаш ме 

3 21.11.2013. 7/2 5. и 

6. час 

Модел ННК 

4 22.11.2013. 8/1 3. и 

4. час 

Бес и шта да радимо са бесом 

5 25.11.2013. 8/2 1. и 

2. час      

Сарадња 

6 26.11.2013. 7/1 3.и 4. 

час 

Сукоб и мир 

7 27.11.2013. 5/2 1. и 

2.час 

Како видимо ствари око нас 

8 28.11.2013. 7/2 5. и 

6. час 

Медијација 

9 29.11.2013. 8/1 3. и 

4. час 

Медијатори на делу са различитим улогама 

10 02.12.2013. 8/2 1. и 

2. час 

Медијатори на делу 

11 03.12.2013. 7/1 3.и 4. 

час 

Медијатори планирају 

12 04.12.2013. 5/2 1. и 

2.час 

Заветовање,сумирање,слављење,евалуација 

Материјал за сваког ученика копиран је из приручника ''Основац медијатор'' ,.  

 

Учесници семинара 

 

Број и 

списак 

учесника  

1.Андријана Рајчић 6/1 

2.Санела Димитријевић 6/1 

3.Милена Aнтић 6/1 

4.Јелена Стојковић 6/1 

5.Никола Павловић 6/2 

6.Катарина Николић 6/2 

7.Миљана Додеровић 6/2 

8.Тијана Панић 6/2 

9.Милица Јевтић 7/1 

10.Невена Динчић 7/1 

11.Ивана Марковић 7/1 

12.Никола Митић 7/1 

13.Анђела Филић 7/2 
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14.Марина Марковић 7/2 

15.Милица  Милосављевић 7/2 

16.Анђела Петковић 7/2 

17.Катарина Марковић 8/1 

18.Невена Здравковић 8/1 

19.Тамара Јањићијевић 8/1 

20.Јана Милојевић 8/1 

21.Теодора Перић 8/2 

22.Марија Миљковић 8/2 

23.Немања Алексић 8/2 

24.Аница Илић 8/2 

25.Катарина Станојевић 8/2 

 

Евалуација активности 

 

Анализа 

евалуационих 

листива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Садржаји семинара су од стране учесника добили високе оцене: оцена 

5-17 учесника; оцена 4- 6 учесника ;оцена 3-2 учесника (просечна 4.6). 

 Ученицима су се највише допале радионоце:Сарадња,Бес и шта да 

радимо са бесом, Слушам те,слушаш ме.Како видимо ствари око 

нас,Модел ННК,Медијатори на делу... 

 Нарочито корисно ученицима је: учење сарадње, слушање, модела 

ННК, како да контролишу бес, кораци медијације и вежбање 

медијације,све научено на семинару каже највећи број ученика. 

 За ученике  није било посебно корисно: како видимо ствари око нас – 2 

учесника;препознавање осећања-1 учесник;сарадња-1 учесник; остали 

учесници-све им је било корисно. 

 Коментари о начину вођења радионица: опуштена 

атмосфера,занимљиве игре,све се детаљно радило,смиреност и 

искреност водитеља,научили смо много тога што нам је потребно 

лично,озбиљан рад на занимљив начин,рад у групама,сарадња, 

изношење мишљења, све ми се допало .. 

 Атмосфера у групи током семинара:свиђа ми се друштво,сви смо се 

још боље упознали,учествовали,сарађивали и лепо дружили... 

Општа оцена 

активности 

из угла 

водитеља 

Сви учесници семинара редовно су посећивали радионице.У свим одељењима 

присутна је жеља да се заустави вршњачко насиље ,тако да су учесници 

озбиљно схватили семинар о медијацији и своју улогу будућих медијатора.Све 

теме на семинару биле су јако корисне,обрађене на забаван и деци занимљив 

начин, маштовите, добро осмишљене,тако да је рад са ученицима представљао 

право уживање.До малих промена у сценарију долазило је због недостатка 

времена за неке активности које су рађене наредног дана,при чему је вођено 

рачуна о томе да се оствари циљ сваке радионице. 

 

                                                     Педагог Горица Милетић                                         

 

 


