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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Обележавање Дана толеранције 

Име и презиме школског библиотекара Софија Митрић 

Назив школе ОШ ,,Браћа Стефановић'' 

Место Неузина 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара  

Учесници Психолог Слађана Станков, ученици 

3,4,5. и 6.разреда, библиотекар 

Спољни сарадници  

Циљ активности  - навести децу на разговор о узроцима и 

последицама вршњачког насиља 

- разговором децу довести до закључка 

да насиље није начин решавања 

проблема 

Исходи активности На крају активности ученик ће моћи да: 

- Идентификује и анализира узроке 

насиља у својој средини, међу 

вршњацима, школи 

- Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља , из 

позиције жртве и посматрача 

- Прихвати одговорност за сопствено 

понашање 

- Препозна, анализира сличности и 

разлике унутар групе 

- Прихвати друге ученике и уважи 

њихову различитост 

- Објасни разлоге,ток и последице 

сукоба 

- Анализира сукоб из различитих улова, 

(препознаје потребе и страхове актера 

сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за обе стране у сукобу 

- Образложи предности конструктивног 

начина решавања сукоба 

- Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа и предрасуда 

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

српски језик, грађанско васпитање, 

ликовна култура 

Време реализације 16-17. новембар 2016. 
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Кратак приказ активности (до 250 речи) Уз помоћ познатих прича деца су 

наведена на разговор и размишљање о 

узроцима и последицама вршњачког 

насиља: 

- у нижим разредима је прочитана и 

ликовно представљена прича ,,Ружно 

паче''. Тема је пре свега била 

различитост и прихватање разлика. 

Ученици су уз помоћ библиотекара и 

психолога разговарали о осећањима 

Ружног пачета, о ситуацијама када су се 

они осећали тако и о ситуацијама када су 

се они понели као остале патке. На крају 

радионице, ученици су и ликовно 

представили оно о чему су причали. 

- у вишим разредима је прочитана 

,,Вукова страна приче''- шаљиви приказ 

Вукових осећања и узрока његовог 

понашања према Црвенкапи. Ученици су 

се у току разговора пронашли у 

својеврсној дебати о томе ко је био у 

праву и ко је крив, да би разговор вођен 

уз подстицање библиотекара и 

психолога на крају дошао до закључка да 

сви имају своје разлоге и да због тога 

треба бити толерантан и не изазивати 

сукобе. Пар дана пре активности, 

библиотекар је по холу школе излепио 

плакате који су сензационалистички 

најављивали праву истину о томе шта се 

десило у ,,Црвенкапи''. То је довело до 

великог интересовања ученика за 

присуство и активно учествовање у 

радионици. На крају радионице ученици 

су разумели да не постоји ,,права'' истина 

и да у сваком догађају свака страна има 

своју причу и да је најбитније бити 

толерантан и разумети и другу страну, и 

пробати да се нађе ненасилно решење 

проблема. 

Допринос унапређивању образовно-

васпитног рада 

Представили смо нови приступ 

књижевном делу: кроз ликовни приказ за 

млађе ученике и кроз представљање 

другачије верзије за старије ученике. На 

нов начин смо приступили објашњавању 

и разумевању појма толеранције, као и 

њеној примени. 

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs


жиро-рачун: 205-113229-95   Комерцијална банка а.д.   Светогорска 42–44, Београд 

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

3 

Друштво школских библиотекара Србије, Београд 

тел: +381 069 3984728 

Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs  

 predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs  

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

   

Самопроцена Ученици су врло су радо прихватили 

позив на разговор. Промовисање и 

реализација радионице су протекли у 

најбољем реду. Требало је увести и 

активност после радионице за старије 

ученике, нпр. писање чланака за 

школски часопис или израда паноа или 

презентације. 

Директни линкови на коме је објављена 

или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни онлајн садржаји, 

итд. 

У време реализације ове активности 

(новембар 2016), школа није имала сајт, 

нити је била представљена на 

друштвеним мрежама.  

Остале напомене Као доказ спроведене активности, имамо 

мноштво фотографија. 
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