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Рецензија I 

 
Култура превазилажења конфликата је приручник намењен студнетима, васпитачима, 

просветним радницима, педагозима и свима који раде са децом различитих узраста. Рукопис се 

одликује јасним стилом писања, разумљивим језиком и актуелним темама XXI века, и то: превенцијом 

насиља и трансформацијом конфликата у позитивна понашања, превазилажењем стереотипа и 

предрасуда, преко формирања идентитета (колективног и групног) и примену активног слушања (ЈА 

порука). Подстицање самопоудања уз примену методе ненасилне комуникације и превазилажење 

конфликата представља темељну идеју овој приручника. 

Студенти који буду савладали садржај овог приручника,  биће у прилици да током практичног 

рада са децом пронађу решења за најделикатније конфликтне ситуације. Самим тим, биће обучени за 

писање сценарија кроз радионичарски рад, што ће свакако допринети бољој организацији свакодневног 

рада у образовним институцијама (предшколским установама и школама), креативности и квалитету 

организованих активности. 

Уводна разматрања приручника уводе читаоца у свет радионица, правила понашања и 

организовања истих, различите приступе, технике, методе, осветљавајући улоге водитеља и свих 

учесника. Прецизно наведена временска динамика сваке акетивности олакшава реализацију садржаја. 

Посебна драгоценост приручника Култура превазилажења конликта огледа се у причама и 

инструкцијама, намењеним различитим узрастима (деци и одраслим) које своје изворе црпе из праксе. 

Евалуације намењене водитеима и учесницима радионица права су ризница информација за искусне 

просветне раднике и оне на почетку каријере. 

На основу горе наведеног, рецензенткиња искрено  препоручује рукопис „Култура 

превазилажења конфликата“ ауторке Мирсаде Џаферовић за објављивање и кориштење у раду 

са студентима Високих школа за образовање васпитача и свим педагошким факултетима. 

 

 

доц. др Биљана Стојановић 
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Рецензија II  

 

Рукопис Култура превазилажења конфликата ауторке др Мирсаде Џаферовић 

преставља допринос у ненасилном превазилажењу конфликтних ситуација у предшкослим 

установама и школама. Конфликти јесу природне ситуације са којима се сусрећемо у 

свакодневној педагошкој пракси. Међутим, они последњих деценија често прерастају у 

вербалну и физичку агресивност. Они неблаговременом интервенцијом могу да прерасту у 

насилничко и антисоцијално понашање. Управо овај рукопис има намену да развијањем 

култруре превазилажења конфликата да превентивно делује на овакве видове понашања. 

Овај приручник кроз петнаест радионица написаних јасним стилом писања пружа 

могућност превенције нежељених последица конфликата који се не решавају спонтано већ 

прерастају у друштвено неприхватљиво понашање. Васпитачи, учитељи, стручни сарадници, 

студенти и др. могу у вртићима и школама да провере ефекте радионица и увере се у 

могућности развијања културе превазилажења конфликата на најранијим узрастима деце. 

Текст свих радионица пружа јасна упутства и садржајно преставља поступке који су за децу 

интересантни, подстичу их на акције и на размишљање. Анализирајући радионице долази се 

до закључка да просветни радници примењујући их у пракси стичу знања и искуства која чине 

основу модела културе решавања конфликата у вртићима и школама. Ово је значајно, јер деца 

у њима морају да се осећају безбедно и заштићено. 

У пракси ово доприноси развијању социјалних компетенција деце и ученика. Деца која 

учествују у овим радионицама користећи сопствене психосоцијалне ресурсе, а уз подршку 

одраслих преузимају контролу и одговорност за своје понашање. Поред осталог она стичу 

културу да саслушају друге, а што је у савременом добу постала реткост. Уче да поштују 

различитости и да од најранијег детињства схватају да свако има право на свој угао гледања 

једне те исте ситуације, али се подучавају да прихватају мишљење које се коси са њиховим 

уверењима уз поштовање принципа толерантности и демократичности. Развијањем културе 

превазилажења конфликата у предшколским установама и школама ствара се позитивнија 

атмосфера која би допринела успешнијој реализацији  усмерених активности и наставе.  

Реализатрори радионица третирају  све учеснике  са поштовањем и уважавањем, без 

предрасуда. Евалуације намењене реализаторима и учесницима након анализа радионица  

пружају широк дијапазон нових идеја које се могу конкретизовати као новине у реализацији 

сваке следеће радионице. 
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Aуторка др Мирсада Џаферовић, професор je на  стручан и креативан начин пружила 

конкретна решења у решавању конфликата који представљају потенцијалну могућност 

испољавања екстернализованих и интернализованих проблема које учестали, а нерешени 

конфликти могу да изазову код деце. 

На основу изнетих аргумената рецензент предлаже Високој школи струковних студија у 

Кикинди да буде издавач приручника Култура превазилажења конфликата.  

           

          др Загорка Марков, проф. 
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1. ЗНАЧАЈ РАДИОНИЧАРСКОГ РАДА 

 
Последњих година сведоци смо експанзије бројних понуда семинара, радионица, 

пројеката и различитих видова едукација како путем медија (писаних, штампаних, 

електронских), тако и путем огласа, промоција или као обавезујући вид стручног усавршавања 

на радном месту.  

„Радионица представља облик психолошко-педагошког групног рада заснован на 

принципима и доброј пракси неформалног образовања. Она омoгућава учесницима 

остваривање различитих увида о себи, другима и\или теми радионице“ (Марковић, 2003). 

Прва асоцијација на појам "радионица“ свакако је простор у којем се нешто ствара, 

израђује или прави. Све радионице се руководе јединственим циљем, а то је усмеравање на 

заједнички рад и интеракцију. Основно обележје радионичарског рада се огледа у личном и 

активном учешћу свих учесника, без могућности пасивног седења, одбијања ангажмана или 

отвореног показивања незаинтересованости. 

Све радионице, морају имати јасан и прецизиран сценариј, од којег, између осталог зависи 

успешност реализације. Сценариј радионице јасно наводи и прецизира све активности, дужину 

реализације, средства, облике и начине раде, као и методе којим ће кроз јасно наведене 

конкретне захтева, усмеравати и руководити лични ангажман учесника и  реализацију једне 

теме. Од  сценраија се захтева да подстиче кооперацију (сарадњу, размену) свих учесника. 

Током радионичарског рада и реализације сценарија искључује сваки вид такмичења и 

дискриминације. 

Данашње радионице засноване су на савременим методолошким принципима, који се 

огледају кроз следеће крактеристике: 

- Формирање и креирање простора радионице, како у физичком, тако и у 

психолошком смислу; простор мора бити подстицајан за учеснике, опуштајући, у 

којем ће моћи испољити своје емоције и ставове, лично се изразити, тј. бити 

отворени, усмерени на себе али и друге учеснике радионице; 

- Кооперативно (сарадничко) и социјално учење у оквиру групе, са групом и од 

групе, омогућава учесницима да у себи пронађу извор учења како о себи, тако и о 

сарадничким односима са спољним светом; 

- Водитељ није једини извор знања и покретач, већ је то сваки учесник радионице; 

- Учење кроз различите стилове учења: тактилни (кроз практичне активности), 
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визуелни (учење путем посматрања), кинестетички (кроз различите активности), 

аудитивни (учење путем слушања, гледања и разговора); 

- Интеркуртурално учење као вид бољег међусобног упознавања, стицања знања о 

себи и другима кроз мећусобно упознавање; упознавање богатства различитости; 

- Целовит (холистички) приступ учењу подстиче квалитетно учење кроз 

подстицаје, слободу и простор за изражавање мисли, осећања, као и афирмисање 

путем практичне активности, а све с циљем побољшања квалитета сарадничких 

односа, различитих ставова и вредности; 

- Оснаживање учесника за примену новооткривених приступа радионичарског 

рада у свакодневном животу; 

- Учење као изазов, има за циљ да путем радионичарског рада, и уз тачно дозирану 

количину изазова (било да је реч о уводном, централном или завршном делу 

радионичарског окупљања) подстакне интерпретацију већ постојећих и познатих 

ставова на другачији начин, као и откриће сазнања о себи и другима. Није свако 

„искуствено“  учење  уједно и учење путем искуства. Искуство мора бити „проце- 

суирано“ тј. каналисано, а то је уједно један од најважнијих задатака радионичарског  

рада. 

Радионичарски рад је форма групног рада, чија успешност зависи од тога колико познајемо 

односе унутар групе, какав је хијерархијски статус чланова групе, те са каквим проблемима се 

група сусреће.  

Егзистирање и занемаривање конфликта у групи или одељењу, не доприноси 

конструктивном развоју хармоничних односа унутар групе и решавању конфликтних 

ситуација. Напротив! У таквој групи или одељењу влада често непријатељска клима у којој су 

„затегнути“ односи, евидентни су тензија и антагонизам, неслога и неразумевање, те самим 

тим се и учење маргинализује. У нездравој радној атмосфери, учење није могуће. 

Радионичарски рад пружа јединствену прилику свима који у њему учествују, да чују или 

прихвате ставове других, преиспитају сопствене тренутне, али и прилику да њихови ставови  

буду уважени и прихваћени.  

Без обзира о којој врсти радионица се ради и којом тематиком се баве, могуће је издвојити 

заједничке карактеристике, а то су: 

- активно учешће свих учесника (лични ангажман сваког појединца), 
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- позитивна радна атмосфера подршке, 

- учешће на основу раније стеченог личног искуства и ставова, 

- рад у малим групама у складу са договореним правилима рада, 

- рад на заједничкој теми, 

- разноврсност облика комуникације, 

- право на другачије мишљење (право на различитост), 

- уважавање личних и туђих потреба, емоција и образаца функционисање у оквиру 

радионице. 

Бројни су критеријуми за класификацију радионица. Тако се радионице могу 

класификовати према узрасту, садржају или циљу који се жели остварити (путем 

радионичарског рада). 

У зависности од циља, радионице је могуће поделити на: 

а) креативне радионице, којим се жели подстицајно утицати на развијање стваралачког 

мишљења и изражавања, као и 

б) едукативне радионице путем којих се стичу нова или проширију постојећа знања у 

најширем смислу. 

За успешну реализацију радионице, неопходно је поштовање правила рада. Правила рада 

се заједнички усвајају на почетку групног рада (прве радионице). Оим речима, правила 

радионичарског рада могу бити приказана и сликовно (цртежом). Правила се дефинишу  и 

обликују тако да описују и јасно указују на пожељна понашања. Непожељна понашања се не 

именују, нити истичу. Она се подразумевају. Такође, јасне морају бити и последице 

непридржавања радионичарског рада. Важно је истаћи да се листа правила, у сваком тренутку 

и током рада, може допунити новим правилима (Табела 1). 

Међу најзначајним правилима радионичарског рада, која егзистирају у богатом опусу 

правила, издвајају се следећа: 

1. Правило круга, обезбеђује да сви (деца, ученици, студенти, полазници) буду равноправни 

учесници. Поменута „равноправност“ се постиже седењем свих учесника у кругу. Сви су 

равноправни, гледају се „очи у очи“, имају исто видно поље. Овај начин седења спречава 

доминацију појединих учесника; 

2.  Правило „даље“, омогућава размену ставова и исуства свих учесника. Размена иде у круг, у смеру 

казаљки на сату (или уназад). Ако неко од присутних учесника не жели учествовати у одређеној 

активности или коментарисати ситуацију, има право рећи „Даље“. На тај начин, он остаје активни 
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учесник који активно слуша и прати, али се  уздржава од коментара тренутне ситуације. Важно је 

водити рачуна да се правило „даље“ не злоупотреби и да деца/ученици схвате када се ово правило 

користи (када нам тема не прија или у нама побуђује неугодна искуства и сећања);  

3. Правило учествовања, обезбеђује равноправно учествовање сви чланова радионице, јер нема 

посматрача. У радионичарском раду учествују сви и подједнако; 

4. Правило слушања, обавезује све учеснике радионице да пажљиво и активно слушају, без упадица, 

коментарисања и рекација (позитивних и негативних) на изнешене ставове;  

4. Правило дискреције, обавезује учеснике радионице да све речено у кругу, треба и остати у кругу;  

на тај начин деца/ученици се уче чувању тајни, развијању поверења, емаптије и сарадничких односа;  

6. Правило поштовања договореног времена је веома важно правило, јер подстиче учеснике 

радионице на одговорност и тачност. Свако кашњење учесника, негативно се одражава на атмосферу 

у групи и ремети хармонију реализације. Дужина паузе, трајање одређених активности (цртања, 

писања, скицирања...) или излагања морају сe поштовати, јер је то поштовање сопственог и туђег 

времена; 

7. Правило "не седи на својим потребама", омогућава учесницима радионице да могу изаћи на кратко 

из групе и просторије, када имају стварну потребу (потребу узимања лека/терапије, одласка у тоалет, 

освежења чашом воде и сл.). Пожељно је да се на почетку реализације радионце, постигне договор на 

који начин учесници радионице могу напустити групу (давањем знака реализатору). Такође, може се 

постићи договор, да радионицу може напустити само један учесник. Други учесник, који такође има 

потребу изласка из просторије, не може изаћи док се први учесник не врати; 

 8. Посебна правила се називају још и специфичним правилима. Она се дефинишу на почетку саме 

радионице, а могу се односити на на кориштење мобилног апарата, конзумирање хране, кретање у 

просторији, и др.   

На успешност реализованих радионица, свакако утиче и бројност групе (чланова радионице). 

Морамо нагласити, да је важно узети у обзир, пре свега, старост полазника радионице (да ли је реч о 

деци у предшколској установи, ученицима у основној или средњој школи, студентима, 

наставницима...). Такође, значајна је и тема која је предмет радионичарског рада, као и расположиви 

простор где се радионица реализује. У обзир треба узети и информацију да ли се при реализацији 

радионица користе реквизити, односно различита (наставна) средства. Препоручљив број учесника за 

старију школску децу и одрасле је од 15 до 25 учесника. Када је реч о деци предшколског или млађег 

школског узраста, „оптималан број учесника је од 10 до 15“ (Игњатовић-Савић, 2002). Прекобројне 

групе, воде конфузији у раду, слабљењу мотивације и пажње. Поједине радионице могу располагати 

са два водитеља, који се међусобно смењују током реализације активности или рада група.  
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Када говоримо о облицима рада, који се могу применити током реализације радионица, 

препознајемо: 

а) размену у целој групи, 

б) размену у  малим групама (3-5 или 7 учесника), 

в) рад у пару, 

г) индивидуални рад кроз симултану индивидуалну активност. 

Размена у целој групи или тзв. основни облик радионичарског рада, је најдоминантнији облик 

рада, јер се најчешће примењује. То је облик којим се започиње и завршава свака активност. 

Размена у целој групи се може одвијати у складу са распоредом седења, односно кроз разговор 

у круг. Учесници радионице размењују своја искуства, ставове, асоцијације, мишљења, и сл.  тек када 

дођу на ред. Размена се врши у кругу, у једном од смерова казаљке на сату. Када се активност реализује 

кроз групну дискусију, акценат се ставља на међусобно активно слушање, коментарисање у оквиру 

теме, али без поштовања реда седења (размена у круг). Важно је да се учесници радионице не прекидају 

док износе своје ставове. Сви присутни чланови могу изнети своје мишљење, без поштовања реда 

седења, након знака или прозивке од стране водитеља (ако није реч о асоцијацијама или олуји мозгова) 

Индивидуални рад кроз симултану индивидуалну активност  је права драгоценост посебно 

када се учесници радионице окрећу сами себи (своме унутрашњем „ја“), односно када им се упути 

захтев за присећање, излиставање ранијих догађаја и доживљаја (кроз вођену фантазију).  

 

Табела 1. Пример правила радионичарског рада  

• ПОШТУЈЕМ СВОЈЕ И ТУЂЕ ВРЕМЕ, не касним на радионицу;  

• СЛУШАМ када други говоре, јер и ја очекујем да мене слушају;  

• УЧЕСТВУЈЕМ у радионичарским активностима када год могу и желим;  

• Кажем ДАЉЕ када ми је тешко да гласно говорим о некој теми или када 

 не могу да причам;  

• ПОШТУЈЕМ другачије мишљење и не подсмевам се док други говори  

или не радим ствари које би могле повредити друге;  

• Током радионичарског рада НЕ КОРИСТИМ ТЕЛЕФОН за разговор и писање  

СМС порука;  

• Ако имам потребу, изађем на кратко али се пре изласка јавим „знаком“ водитељу 

радионице; 

• __________________________________________________________________________;  

* правила у сваком тренутку можемо допунит или их променитии... 



КУЛТУРА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА КОНФЛИКАТА 

13 

 

 

  

Бројне су и технике путем који се успешно реализују садржаји радионица. Као најчешће 

кориштене наводе се: 

а) игре,  које су од посебног значаја нарочитокада је реч о реализацији радионица са децом млађег 

школског или предшколског узраста. Подједнако су драгоцене и за старије, по годинама, учеснике, јер 

доприносе позитивној и веселој радној атмосфери, опуштању, хармонизацији односа и дубљем 

упознавању. Игре могу бити тематски уско повезане са радионицама, а могу бити потпуно невезане и 

дијаметрално супротне од теме радионица; 

 

б) играње улога учесницима пружа прилику да се нађу у „туђим“ ципелицама, сагледају тему или 

постављени проблем из друге перспективе; 

 

в) техника акваријум као асоцијација на стварни акваријум са рибицама. Наиме, централи део круга 

(средина круга) представља место до кога долазе учесници, представљају се, реализују активност 

самостално или у пару. На тренутак, особа која је у средини  круга, постаје центар универзума коме 

сви чланови радионице поклањају једнаку пажњу и кога сви уважавају; 

 

г) вођена фантазија је техника која се често примењује. Учесници радионице могу бити опружени на 

поду (леже на поду, опуштени, затворених очију ако за то постоје услови, чиста подна простирка) или 

удобно смештени у столици. Водитељ радионице усмерава и наводи машту учесника радионице на 

одређене ситуације, просторе, догађаје. Након вођене фантазије, водитељ помаже учесницима да 

излистају своја осећања, визије, емоције  и виђења ситуације у којој су се нашли. Стечено искуство 

кроз вођену фантазију је темељ даљег рада на новим или постојећим садржајима; 

 

д) кипарање се као техника најчешће примењује током радионичарског рада са млађом популацијом. 

Може се практиковати  у комбинацији са игром улога или самостално. Задатак пара који „кипари“ је 

постављање или довођење свог пара у положај који одговара задатку или заједничкој идеји пара који 

учествује. Кипарање се као фома игре практикује и у радионицама у којим учествују одрасли чланови, 

доприносећи повезивању пара, доброј атмосфери и позитивној радној атмосфери. 
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2. УЛОГА ВОДИТЕЉA РАДИОНИЦЕ – 
ВАСПИТАЧА/НАСТАВНИКА У ВОЂЕЊУ - РЕАЛИЗАЦИЈИ 
РАДИОНИЧАРСКОГ РАДА  

 

Улога водитеља радионице, с обзиром на одређену „моћ“ коју сам има (јер руководи 

радом, располаже и одлучује о избору садржаја, директно одлучује о временској реализацији  

и динамици рада) никако не подразумева : 

- доминацију над децом кроз шефовску улогу или улогу вође, 

- улогу предавача, који ће кроз искључиво фронтални облик рада преносити знања, 

- улогу арбитра или судије који ће без објашњења прекидати ситуације за које сам процени 

и одређивати –доносити одлуку о њиховом  исходу, 

-   улогу „свезналице“ који зна апсолутно све одговоре и располаже готовим решењима.  

Уместо овако доминантних улога, пожељно је да се водитељ радионице искаже кроз улогу 

фацилитатора (лат. facilis: лак, лаган, олакшање), којом олакшава „извођење неке радње 

исказано кроз ефикасност; олакшање учења или присећања код трансфера“ (Поткоњак, 1996:). 

Другим речима, водитељ радионице има задатак да олакша и подржи процес рада у групи, а не 

да просуђује или одлучује, поставља и инсистира на личним питањима која изазивају буру 

негативних осећања код учесника. Водитељ радионичарског рада, мора ускладити и 

избалансирати појединачне потребе актера унутар групе, али и групе као целине, узимајући у 

обзир захтеве и потребе програма који се реализује. 

Поред просторног одређивања (одређивање места за реализацију радионице), водитељ  

мора узети у обзир старосну структуру групе, искуство у познавању радионичарског рада, као 

и средину из које долазе учесници. 

У раду са децом, водитељ треба да испољи већу сензитивност за потребе и осећања деце, 

али и спосоност да у комуникацији препозна развојне карактеристике, као и појединачне 

могућности деце. Пожељно је да водитељ подстиче децу да што чешће преузимају 

иницијативу. С тога су следеће улоге реализатора или водитеља радионице, неминовност 

успешне реализације: мотиватор, алтруист, координатор, медијатор, организатор, 

помагач, сарадник, регулатор, асимилатор, терапеуска и партнерска подршка у 

афективним стањима,миротворац, тумач и носилац поливалентне улоге савремене 

педагошке комуникације (према: Џаферовић, 2018). 
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Приликом формирања групе корисно је разјаснити очекивања - шта ћу добити и шта сам 

вољан да дам, тј. поделим с групом. Битно је да се изнесу потребе у односу на очекивања како 

би се премостиле разлике и потенцијални сукоби. Овде водитељ има значајну улогу у стварању 

позитивне атмосфере за рад. Он координира и усмерава, он подстиче и подржава учеснике на 

отварање и изношење сопствених ставова и мишљења. 

Од посебног је значаја дефинисање циља и мотивације за прикључивање групи, разлога 

„зашто сам ја део групе“, а могу се огледати у жељи: 

- за развијањем постојећих и нових пријатељстава, 

- учењу о понашању у конфликтним ситуацијама, 

- задовољења потребе за емпатијом кроз повезивање са члановима групе, 

- реализације других разлога који мотивишу равноправност и боље интерперсоналне односе.  

Повратна информација о раду, активностима, емоцијама је веома важна. Након 

формалног затварња круга (било речима, музиком, потпуном тишином, игром, хватањем за 

руке уз песму или заједничко повезивање), битно је замолити учеснике да испуне „Образац за 

индивидуалну повратну информацију - евалуацију“. Важно је да се ова активност реализује 

одмах, док су активности још свеже у њиховом памћењу. Овом активношћу се увек звршава 

радионичарски рад. 
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3. РАДИОНИЦE 

3.1. РАДИОНИЦА - УПОЗНАВАЛИЦА 
45 МИНУТА 

 

Након добродошлице коју упућује водитељ члановима групе, договара се знак који ће 

бити подсетник да радионица почиње, било да је то: звук звона, тишина, лагана музика, 

мирисна свећа или штапић, прича, и сл. 

Потом следи договор о правилима рада и објашњење „центра круга“ украшеног 

папирном илустрацијом (цвеће, звезда, срце, Сунце, и сл.). Наиме, то место представља место 

бесконачне саосећајности која је у свима нама. То је „чаробно место“ где нестају све 

разлике, између „мене и њих“, „мене и нас“, „мене и тебе“. Водитељ кратко и јасно објашњава 

када учесник радионице може стати у центар круга, а то је када саосећа/мо са ситуацијом, 

емоцијама, срећом, тугом, узбуђењем вршњака или самом активношћу коју реализујемо. 

Већ у 1. радионици учесницима радионице се отварају врата ненасилне комуникације, 

указујући им на могућност давања времена себи, тзв. „тајм - аут“ инструкцијом. Шта је 

„тајм-аут инструкција“?  “Тајм - аут инструкција” је давање времена себи, како би спречили 

могућност, да се приликом комуникације испољавају негативне и бурне емоције (праћене 

повишеним тоном, увредама и погрдним речима, псовкама). Тачније, пожељно је поштовати 

савет да учесници два пута дубоко удахну пре него што нешто исхитрено кажу, одговоре, 

испоље емоције или ставове. Циље је спречавање исхитрених реакција, тј. да себи дају 

довољно времена и размисле о датој ситуацији или пак дозволе емоцијама да се „слегну“. 

Циљеви: 

• међусобно упознавање и повезивање учесника и водитеља/наставника, 

• упознавање са садржајем програма,  

• упознавање и усвајање правила рада и начина опхођења на радионицама, 

• „регистровање“ конфликтног понашања кроз уобичајне дневне активности (нпр. спорт), те 

заузимање става према насилном понашању и његова трансформација у позитиван сараднички однос.  

 

Материјали: 

• фломастери,  

• припремљени беџеви или пластична подлога за беџеве, 

• корпица, шешир или кутија за извлачење папира - цедуљица, 

• апликације (готове мини сличице: цветићи, срца, лопте, књиге, кликери и сл.), 

• хамер за исписивање радионичарских правила рада, лепак за папир, маказе.
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Активности радионице: 
 

 

1. активност: ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

7 МИНУТА 
 

Након добродошлице, стварања пријатне атмосфере (како је наведено у уводном 

делу радионице). деца седе у кругу. Почиње представљање васпитача/наставника: 

„Желим да вас све поздравим. Зовем се… (име). Оно што сигурно знате је да сам… 

(нпр. Учитељица, васпитачица, наставница...) у нашој школи/вртићу. Ово је прва 

радионица, а у наредном периоду нас чека још 15 радионица које ћемо реализовати током 

другог полугодишта. Сигурна сам да имате доста искуства у радионичарском раду, како са 

часова грађанског васпитања, тако и неких других активности. Од данас, ћемо се окупљати 

сваког четвртка, у овој учионици (соби, простору). Надам се да ћете уживати у новом 

начину рада, те да ћете боље упознати своје вршњаке и стећи нове.“ 

„Да би смо могли боље и лакше функционисати, предожићу вам да направимо 

беџеве. На беџу требате написати своје име или надимак који већ имате од раније, или ваш 

нови надимак којим желите да вас убудуће ословљавамо на радионицама. Беџ можете 

украсити цртежом или неком апликацијом.“ 

И водитељ (наставник, васпитач)  такође црта свој беџ и украшава га (нема 

посматрача-сви учествују). 

Након завршетка осликавања беџева, ученици укратко представњају себе, нпр. 

„Зовем се Софија. Идем у IV разред ОШ..... Одличан сам ученик. Мој надимак је Софи. Беџ 

сам украсила цртежом књиге, јер волим да читам“; дете у ПУ „Ја се зовем Мирела, а зову 

ме Мија. Волим да цртам. Волим да се играм са малим мацама. На беџу сам нацртала моје 

омиљене фломастере и моју мачку.“ 

 

 

2. активност: ИГРА „АСОЦИЈАЦИЈЕ“ 

5 МИНУТА 
 

Водитељ  уводи ученике/децу  у нову активност: „Сигурна сам да сте већ  играли 

ову игру како у ПУ, школи, тако и током распуста, на неком рођендану. За оне који можда 

нису имали то искуство, да ли би неко од вас објаснио како се игра или нам то поновио како 
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бисмо отклонили евентуалне дилеме?“ Један од ученика/дете објашњава/ју да се након 

задате речи набрајају речи које те асоцирају-или ти прве падну „на памет“, када чујеш 

задату реч. Ова игра нема тачне или нетачне одговоре . Прва задата реч је „другарство; 

присутни учесници ређају асоцијације. 

Извести заједнички закључак, нпр. „Значи, по вама је другарство нешто посебно, што 

захтева много труда, давања али и дељења. Другарство је за неке нежан цвет који се мора 

неговати с пуно стрпљења и љубави.“ 

Задате речи су још и: свађа, конфликт и љубав. Учесници ређају асоцијације. 

Извести могући закључак, нпр.: “Свађа је када те неко речима напада, вређа, омаловажава, 

када те не чује, а ти не чујеш њега. Свађајући може прерасти у тучу. У свађи нема 

победника, сви су повређени или увређени.“ 

 
3. активност: РАЗЛИЧИТИ СМО И ТО ЈЕ НАШЕ БОГАТСТВО 

 
10 МИНУТА 

За ову активност, неопходно је припремити листиће-цедуљице (шлајфнице), са 

задацима. Ученици, листиће са задацима извлаче из кутије. На сваком листићу написана је 

„врста спорта“ коју би требло асоцијацијом да представе, нпр. „мачевање, бокс, јахање, 

фудбал, рвање, ватерполо, рагби, голф, карате, пецање, стрељаштво, и сл.“(поједини 

спортови могу бити представљени агресивно-свесно навођење ученика/деце у том смеру).  

Ученици/деца који имају решење, подигну руку, а ученик који је представљао спорт, 

бира ко ће одговорити. Неопходно је да се прозвани ученици/деца не понављају-да свако 

добије прилику и одгонетне по једну асоцијацију. Циљ активности је да се спортови у 

којима се могу задобити озбиљније повреде, прикажу као племените вештине. Тако је и у 

животу. 

Закључак: Не мора свака ситуација која нам се чини мање пријатном да резултира 

стресом, непријатним искуством и продубљивањем, прерастањем у грубост и насиље. 

Какав став заузмемо-тако ћемо доживљавати и односити се према различитим 

ситуацијама. 
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4. активност: ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 
10 МИНУТА 

За ову активност, важно је да листићи буду припремљени  раније. На листићима су 

написани различити начини поздрављања (у прилогу је списак поздрављања), с тим да 

ученици/деца морају сами импровизовати поздрав уколико није тачно наведен. Задатак 

ученика/детета је да се поздрави са свима у групи, на задати начин, нпр. 

*„ЈАПАНСКИ ПОЗДРАВ“- када се поздрављаш с неким, стојиш на метар од њега, спојиш 

дланове у висини груди, погнеш главу и благо се нагнеш 3-4 пута; 

* „НЕЖНИ ЗАГРЉАЈ“- одабери једну особу супротног пола и поздрави је једним великим 

топлим загрљајем обема рукама, тапшањем по леђима.Остани у том положају 5 секунди; 

* „ТИХИ ШАПАТ“-приђи једном од учесника радионице и тихо шапући “Здраво/Ћао! 

Данас дивно изгледаш.“; 

* „ИНДИЈАНСКИ ПОЗДРАВ“- десном руком подигнутом у висини рамена, поздрави све 

учеснике групе понаособ са „ХАУ!“ и сл. (Прилог за 1. радионицу; 4. активност). 

 
5. активност: ПРАВИЛА РАДА 

 
5 МИНУТА 

Како ученици већ имају искуствo у радионичарском раду (нпр. кроз часове 

грађанског васпитања), наставник сам може понудити уобичајна правила с напоменом, да 

се листа правила, у сваком тренутку, може допунити или нова правила могу потпуно 

заменити постојећа. За децу у ПУ, која нису имала прилику усвојити правила рада, 

реализација садржаја из овог приручника је право време  (у прилогу се налази додатак са 

предложеним правилима, која је водитељ раније исписао; за децу у ПУ, васпитач правила 

може представити сликом...). Важно је да водитељ радионице продискутује са учесницима 

о правилима и провери да су сви иста схватили на адекватан начин (Прилог за 1. радионицу; 

5. активност). 

 

6. активност: ИГРИЦА „МЕЊАЈ КУЋУ“ 

 
5 МИНУТА 

Сви ученици/деца седе на столицама осим једног. Један ученик је „бескућник“ који 

се шета између столица на којима седе ученици/деца. На знак, „Мењај кућу!“ сви 
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ученици/деца напуштају своје „куће-столице“ и покушавају ући у прву слободну „кућу“. Ту 

прилику покушава искористити и бескућник који покушава да за себе освоји кућу. 

Ученик/дете које остане без „кућице/столице“ узима улогу „бескућника“.  

Након 4-5 измена „куће“, укратко разменити искуства, како су се осећали као 

бескућници, шта су желели, тј. шта је био њихов циљ током игре, шта вам је било лакше- 

„Бити бескућник или имати своју кућу?“ Важно је подстаћи учеснике на емпатију према 

бескућницима и ситуацији која свакако није пријатна. 

 
7. активност: EВАЛУАЦИЈА 

 
3 МИНУТА 

Ученици испуњавају припремљене евалуационе листиће као повратну  информацију.  

Деца у ПУ, цртају усне „смајлићима“ (, ), којим изражавају да ли им се допао или 

није данашњи радионичарски рад. Захвалити се на данашњем дружењу и заказати нову 

радионицу.  

Пожељно је да и водитељ радионице попуни евалуацију одмах после радионице, док 

су утисци свежи (Прилог за 1. радионицу; 7. активност). 
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Прилог за 1. радионицу, 4. активност „ПОЗДРАВЉАЊЕ“ 

 
 

* „НЕЖНИ ЗАГРЉАЈ“ - одабери једну особу супротног пола и поздрави је једним великим 

топлим загрљајем обема рукама, тапшањем по леђима. Остани у том положају 5 секунди; 

 

* „ТИХИ ШАПАТ“ - приђи једном од учесника радионице и тихо шапућући реци: “Ћао/Здраво, 

данас дивно изгледаш!“; 

 

* „ИНДИЈАНСКИ ПОЗДРАВ“ - десном руком подигнутом у висини рамена, поздрави све 

учеснике групе понаособ са „ХАУ!“ - обратити се сваком члану радионице појединачно; 

 

* „ЧВРСТИ СТИСАК РУКЕ“- рукуј се одлучно, сигурно и снажно, стиском руке приликом 

руковања, са свим члановима радионице; 

 

* „ДОВИКИВАЊЕ“- замисли на тренутак, да се налазиш на већој удаљености од особе коју желиш 

поздравити. Узвикуј њено име, маши рукама уз осмех - обратити се сваком члану радионице 

појединачно-дозивај их по имену!; 

 

* „ТАПШАЊЕ“ - прилазиш “мангупски“ вршњаку и поздрављаш га речима „Човече па где си 

 ти?“, а при томе га 2-3 пута благо потапшеш по рамену - обратити се сваком члану радионице 

 појединачно, 

 

* „НАМИГИВАЊЕ“ - с осмехом на лицу, неколико пута намигни и тихо изговори: „Здраво! Како 

си?“ - обраћаш се свим особама супротног пола; 

 

* „ДЛАН О ДЛАН“ - нежно наслони дланове на дланове оног кога поздрављаш и кружно трљај 

дланове, док гледаш вршњака очи у очи. Остани у том положају 10-ак секунди: обраћаш се 

учесницима који имају плаве очи;  

 

* „ЛЕЂА О ЛЕЂА“ - нежно наслони леђа о леђа онога кога поздрављаш и померај се лево- десно, 

кружно, горе-доле док леђима милујеш онога кога поздрављаш- обраћаш се свим ученицима који 

носе фармерице; 

 

* „ЕСКИМСКИ ПОЗДРАВ“- спојите врхове носа, са другаром/другарицом кога/коју 

поздрављаш; благо протљајте врхове носа неколико пута; поздравлјају се сви који имају плаву косу;  

 

* „АВ АВ поздрав“ - протрљај уво особе са којом се поздрављаш (као да милујеш пса по уву или 

поправљаш минђушу) – поздрави све који имају дугу косу. 

 

За децу предшколског ураста, могуће је увести поздраве „Пинокија (држи се за нос уз благ наклон каже 

„Здраво мајсторе Ћепето“), принца (лик из бајке „Успавана лепотица“ који се наклања свим особама женског 

пола уз покрет руком од срца као особи), папагаја (поздравља власника тако што шири крила и крешти „Здраво, 

здраво“), и сл. 

“
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Прилог за 1. радионицу, 5. активност „ПРАВИЛА РАДА“ 

 
 

Уобичајна правила радионичарског рада (оставити простор за допуну новим 

правилима и могућност брисања због превазилажења неког од актуелних правила): 

 
1. ПОШТУЈЕМ СВОЈЕ И ТУЂЕ ВРЕМЕ, не касним на радионицу, 

2. СЛУШАМ када други говоре, јер ја очекујем да и мене слушају, 

3. УЧЕСТВУЈЕМ у радионичарским активностима када год могу и желим то, 

4. Кажем ДАЉЕ када ми је тешко да гласно говорим о некој теми или када не 

могу да причам, 

5. ПОШТУЈЕМ другачије мишљење и не подсмевам се док други говори - не 

радим ствари које би могле повредити друге, 

6.      

7.      

8.      
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Након радионице, водитељ  попуњава евалуацију:  

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА ВОДИТЕЉА 

„Упознавалица“ 

 
 

Име и презиме водитеља:                                                                                      

Датум реализације радионице: Број учесника:    

 

1. Опажања водитеља која желите да истакнете (о атмосфери, сарадњи, активности 

ученика, временској реализацији; да ли је довољно планирано време) 

 

 

2. . У којој активности су ученици/деца највише учествовали-која активност је била 

најприхватљивија од стране групе? Зашто тако мислите? 

 

 

3. Наведите најкарактеристичније изјаве деце, шта је за њих „свађа“, а шта 

„конфликт“? 
 
 

 

4.  Колико је по Вама  битна улога водитеља у реализацији радионица? Зашто тако 

мислите? 
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5.   Од 1 до 5 оцените активности радионице, које су реализоване (заокружи за сваку 

радионицу по једну оцену, с тим да је оцена 5 (пет) највећа оцена, а оцена 1 (један) 

најнижа оцена): 

 

А. Представљање (беџеви) 1-2-3-4-5  

Б. Игра асоцијације  1-2-3-4-5  

В. Спрот (бокс, карате...) 1-2-3-4-5 

Г. Поздрављање (Индијански...)  1-2-3-4-5 

Д. Правила рада  1-2-3-4-5 

Е. Мењај кућу  1-2-3-4-5  

  
 

 

ХВАЛА! 
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3.3.РАДИОНИЦА - ИДЕНТИТЕТ, ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ  
 

45 МИНУТА 

 
 

Циљеви: 

- упознавање ученика са појмом „идентитет“, 

- освешћивање и усвајање одредница личног и колективног идентитета, 

- подстицање колективног идентитета, 

- успостављање равнотеже-баланса између личног и колективног 

идентитета кроз самопоштовае, али поштовање и уважавање других, 

- осветљавање улоге одраслих у решавању конфликтне 

ситуације кроз подстицање квалитета личног и колективног 

идентитета, 

- значај толеранције и самопоуздања у развоју позитивног става 

према себи и идентитету. 

 

Материјали: 

 

- фломастери, 

- папир са илустрацијом рама за слике, 

- хамер, 

- лепак за папир, маказе. 

- празна корпица за евалуацију 

 
Активности радионице: 

 

Након кратког подсећања на радионичарска правила кренути са првом активношћу: 
 

 

1. активност: СЛИКУ СВОЈУ ЉУБИМ 
 

7 МИНУТА 
 

Учесници добијају лист папира на којем је одштампан „рам за слике“. Задатак је, да у 

унутрашњост рама за слике испишу одговоре на питање „КО САМ ЈА?“ На тај начин они 

исписују СЛИКУ О СЕБИ. 

Могући одговори ученика: 

 

- одличан ученик, добар и тоелрантан друг, успешан фудбалер, креативан у 

цртању, духовит, културан... 
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Ученици лепе своје радове на таблу и праве изложбу. 

Овом активношћу најавити ученицима да ћемо данас говорити о ИДЕНТИТЕТУ - личном и 

колективном. 

Задатак за децу у ПУ: 

 

Када је реч о деци у предшколској установи, уместо исписивања личних врлина и особина, 

деца цртају своју слику (себе) у центру рама за слике који украшавају предметима и 

активностима које воле и практикују. Тако поред своје слике цртају сладолед (јер воле да једу 

сладолед), лопту (уживају у играма са лоптом), кликере, оловке (радо цртају и боје), бицикл, 

цвеће, и сл. 

 

 

2. активност: ПОЈАМ ЛИЧНОГ ИДЕНТИТЕТА 
 

10 МИНУТА 
 

Учесницима предочити шта је ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ и зашто је важан. 

Одговор на питање „Шта је идентитет?“ делимично се налази се у одговору на малочас 

постављено питанје „КО САМ ЈА?“. Ипак, морамо занти да властити идентитет не 

зависи само од слике коју ја имам о самом себи него и од тога како нас други виде. 

 
Водитељ радионице излаже: 

- Лични идентитет обухвата и неке наше карактеристике и особине које нисмо 

сами бирали, него смо их добили по рођењу, нпр. расна, национална припадност, место 

рођења, родитеље/породицу, али и чињенице које сами бирамо, као што су: хоби или спорт 

којим се бавимо, врста музике коју слушамо, опредељење и припадност политичкој 

странци, да ли смо вегетаријанац и др. 

- Опасно је себе посматрати само кроз један аспект идентитета и њега 

форсирати као најважнији у животу, нпр. верска или национална припадност, фанатична 

припадност неком навијачком клубу и сл. Тада идентитет може попримити рушилачки 

карактер и одвести  вас у непотребан конфликт и свађу. 

Учесници радионице, излазе у центар круга (техника акваријум) и добровољно читају или 

представљају свој цртеж. Након завршеног представљања враћају се на своје место седења. 
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3. активност: ПОЈАМ ГРУПНОГ ИДЕНТИТЕТА 
 

10 МИНУТА 
 

Учесници радионице се враћају на своје „рамове за слику“ и црвеним фломастером заокружују 

све аспекте које су добили по рођењу (које нису бирали), а плавим фломастером аспекте које 

су сами одабрали, које су сами стекли током живота. Излиставање одговора и тражење 

одговора на питање: Шта нас то повезује? 

У наставку радионице, проширујемо знање увођењем појма „ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТ“ који 

представља осећање припадности конкретној (одређеној) групацији са којом делимо исте 

ставове, мишљења, вредности, понашања. Колективни идентитет нам пружа осећај да 

припадамо групи, али нам помаже и да своју групу (истомишљеника-пријатеља) 

вреднујемо и поредимо са другим групама и њеним припадницима. 

Учесници радионице се деле у 4 групе и добијају задатак да нацртају ГРБ своје групе или 

одељења, како га они виде...шта је то њихова заједничка одлика. Готове грбове, ученици 

постављају на хамер један поред другога. Уочавање симбола који се понавља. 

Поновити још једном на примеру свих  радова да КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТ ЧИНИ ОНО 

ШТО ИХ ПОВЕЗУЈЕ и чини их сложним. 

 

Излиставање најмање 3 ситуације са учесницима, када су као одељење били јединствени, нпр. 

хуманитарна акција прикупљања новца болесном другу, еколошка  акција – очувања природе, 

заштита и помоћ другу који је имао проблем у свађи са ученицима другог разреда,  и сл. 

 

Ток реализације задатка у ПУ: 

Како деца нису овладала техником читања и писања, васпитач кратким питањима подстиче 

децу да уоче шта је то исто на свим цртежима, шта то сви волимо. Потом усмерава децу, да 

свако на свом цртежу заокружи црвеном бојом приказ предмета или живог бића који су сви 

нацртали (нпр. сви су нацртали вртић или васпитачицу, лопту, сладолед), а плавом бојом 

„сличицу“ коју су нацртали само они (бицикл, мрежицу за лептире, ролере, и сл.). 

 

 

 

 

4. активност: САМОПОУЗДАЊЕ И ТОЛЕРАНЦИЈА 
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10 МИНУТА 
 

Учесници на нивоу (раније формиране групе) 4 групе извлаче по једну цедуљицу са задатим 

речима на основу којих осмишљавају кратку причу (од 10-так реченица) с тим да искористе 

све речи. 

1. група: „нетолерантна прича“ - кључне речи: одељење, екскурзија, кашњење ученика, сам 

у аутобусу, љутња, вређање, сузе, одбацивање. 

2. група: „толерантна прича“ - кључне речи: час, ученик који муца, подршка, стрпљење, 

помоћ, славље, логопед. 

3. група: „прича за самопоуздање“ - кључне речи: болестан ученик, љубав, родитељи, 

болница, другари-вршњаци, подршка, повратак у шк. клупу. 

4. група: „прича без самопоуздања“ - кључне речи: учење „напамет“, контролни рад, слаба 

оцена, наставник, родитељи, туча после школе, вређање. 

Након десетоминутног рада, учесници излажу своје приче. КРАТАК РАЗГОВОР (повратна 

информација) о тексту који су ученици написали! Извођење заједничког закључка. 

Разговор на тему: Како би могли објаснити реч „самопоуздање“, а како речи „бити 

толерантан“?  

Могући одговори:  

* самопоуздање значи веровати у себе, бити сигуран у себе, волети и поштовати себе, имати 

храбрости да кажеш своје мишљење, и сл. 

* бити толерантан подразумева да бринеш о другима да их не повредиш, речима или 

делима... 

Овде истаћи важну констатацију да без толеранције коју испољавамо једни према другима, али 

и себи, нема ни позитивног самопоуздања (позитивног мишљења о себи). 

 

Задатак за децу у ПУ: 

 

 Васпитач бира једну од горе наведених тема и осмишљава краткру причу, нпр. о дечаку који 

је био нетолерантан према девојчици током игре и заједничких активности. Разговор на тему, 

како се осећала девојчица и како се осећао дечак. Излиставање искуства деце. Измена краја 

приче, а како је могло другачије... Утврђивање заједничког заклључка.  
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5.  активност: ИГРА ОПУШТАЊА 
 

5 МИНУТА 
 

Учесници су окренути леђима, радe у пару (техника кипарење), стојећи један наспрам другог. 

Водитељ радионице даје следеће инструкције:  

- учесник који је нижи у пару, масира леђима свој пар, 

- учесник који је виши растом, окренут лицем према свом пару, масира главу свог пара, 

слепочнице уз затворене очи... 

- учесници масирају дланове руку, један другом, наизменично, уз невербални договор, 

првво ја-па ти, док су руке пружене низ тело. 

Захвалити се ученицима на данашњем дружењу и заказати нову радионицу. 
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ПРИЛОГ за 3. радионицу, активност број 1. „РАМ ЗА СЛИКЕ“ 
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ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ 

„ИДЕНТИТЕТ: лични и колективни“ 
                       

Име и презиме водитеља:                                       

Датум реализације радионице: Број учесника:    

1. Опажања водитеља радионице: шта желите истаћи о атмосфери, сарадњи, активности 

учесника, броју активности, планираном времену за активности ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. За којој активности су учесници били највише заинтересовани, односно која 

активност је била најприхватљивија од стране групе? Зашто тако мислите? 

 

 

 

3. Наведите да ли су учесници схватили појам идентитета? Да ли препознају разлику 

између личног и колективног идентитета? Објасните. 

 
 

 

 

4.  Да ли су учесници схватили опасност који могу наступити уколико се форсира и 

предимензионира ЛИЧНИ или КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТ? 

 

 

 

5. Од 1 до 5 оцените активности радионице, које су реализоване (заокружи за сваку 

радионицу по једну оцену, с тим да је оцена 5 (пет) највећа оцена, а оцена 1 (један) 

најнижа оцена): 
 

А. Слику своју љубим (рам за слике)  1-2-3-4-5  

Б. Појам личног идентитета  1-2-3-4-5  

В. Појам колективног идентитета 1-2-3-4-5  

Г. САМОПОУЗДАЊЕ и ТОЛЕРАНЦИЈА (приче) 1-2-3-4-5 

Д. ИГРА ОПУШТАЊА 1-2-3-4-5  

Е. Мењај кућу 1-2-3-4-5  

ХВАЛА! 
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