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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА 
шк. 2018/2019. година 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

Сарадња одељењских старешина са Тимом у 
примени Посебног протокола за заштиту 
ученика од насиља и Правилника о поступању 
установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности  

сви чланови Тима 

 
 
 
током шк. 
2018/2019. 
 

Упознавање запослених, ученика и родитеља са 
појмом дискриминације, видовима 
дискриминаторног понашања, поступцима и 
мерама којима се спречава или санкционише 
дискриминација 

Г. Анђелковић, 
координатор Тима 

одељењске 
старешине 

 

септембар, 
новембар 
2018. 

Постављање имена чланова Тима на видним 
местима у школи  
 

Чланови Тима В. 
Ђорђевић, И.Ивковић 

септембар 
2018.  
 

Договор са одељењским старешинамa и 
реализација   тема у циљу превенције 
дискриминације и насиља. Обавезне теме:  
-Разговор о стереотипима и предрасудама: 
Дискриминација = предрасуда у акцији;  
- Интеркултуралност - разговор о разумевању и 
сарадњи без обзира на етнички,културни, 
језички или верски идентитет 
- Разговор о  толеранцији, прихватању и 
уважавању различитости и развијању 
осетљивости за повреде осећања других 
ученика.  
- Како зауставити вербално насиље:  оговарање, 
ширење гласина, двосмислени коментари, 
исмевање и вређање.  
 
Предлог осталих тема – избор одељењског 
старешине према специфичним потребама 
сваког одељења  
 
 

психолог Г. 
Анђелковић, педагог 
В. Ђорђевић 
проф. социологије И. 
Ивковић 
одељењске 
старешине 

 
 
 
 
октобар, 
новембар, 
децембар, 
2018. 
март, 
април 2019. 

Информативни пано за родитеље и ученике о 
заштити ученика од дискриминације и насиља 
 

проф. Ивана Ивковић, 
Вршњачки тим 
 Ученички парламент 

током 
наставне 
2018/2019.  
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

 

 
Истраживање : „Однос професор – ученик 
(комуникација и сарадња)“  

психолог Г. 
Анђелковић, педагог 

В. Ђорђевић 
проф. Б. Пршић и 
проф. М. Пантић 

април 2019. 
 

Активности Вршњачког тима за заштиту ученика 
од  дискриминације и насиља:  
1. Реализација две радионице о ненасилној 
комуникацији и конструктивном решавању 
сукоба -  за чланове Вршњачког тима 
 
2. У срадњи са Ученичким парламентом: 
- недеља лепих речи, порука (израда паноа на 
часовима одељењског старешине) 
 
 
 
- Дебата: „Уби ме прејака реч.“ 
 
 
 
 
 
- Културне разлике у вербалном опхођењу – „Да 
речи не боле.“ (израда паноа; Power point 
презентација) 
 
 
3. У сарадњи са одељењским старешинама 
реализација две радионице у превенцији 
насиља, према специфичним потребама сваког 
одељења  
 
 

проф. Ивана Ивковић, 
чланови Вршњачког 
тима 
 
 
проф. Ивана Ивковић, 
одељењске 
старешине 
ученици 
 
представници 
Ученичког парламента 
и Вршњачког тима, 
чланови Тима, 
одељењске 
старешине, ученици 
Стручна већа српског 
језика и 
књижевности, 
енглеског језика и 
другог страног језика, 
ученици 
 
одељењске 
старешине, 
чланови Вршњачког 
тима 

 
 
 
септембар 
2018. 
новембар 
2018. 
 
 
септембар, 
октобар  
2018. 
 
 
 
 
децембар 
2018. 
 
 
 
 
 
март 2019. 
 
 
 
октобар 2018. 
фебруар 2019. 

Радионице:  
Бонтон (правила лепог понашања); 
Комуникација у одељењу ; Конфликти - 
природа, узроци и исходи конфликта; Стилови у 
решавању конфликата; Асертивност: ТИ и ЈА 

психолог Г. 
Анђелковић 
педагог В. Ђорђевић 
одељењске 
старешине 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

говор;  Дигитално насиље превенција и 
реаговање - I разред 
 
Бонтон (правила лепог понашања); 
Комуникација – Шта отежава а шта олакшава 
комуникацију?; Слушање са пажњом, са 
емпатијом; Асертивност: ТИ и ЈА говор;  - II и III и  
разред 
 
Бонтон (правила лепог понашања); Конфликти - 
природа, узроци и исходи конфликта; Стилови у 
решавању конфликата; Асертивност - IV разред 
 

октобар,  
новембар 
децембар 
2018. 
март, 
април 
мај 
2019. 
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља:  
- У оквиру наставе књижевности анализа 

књижевних дела у којима се  кроз дискусију 
проблематизује насиље и афирмишу  
позитивне вредности (Бановић Страхиња, 
Хасанагиница, Туга, Eп o Гилгамешу, Антигона, 
Рани јади – I разред; Живот и прикљученија, 
Цигани, Евгеније Оњегин, Горски вијенац, 
Чича Горио, Глава шећера, Кад су цветале 
тикве – II разред; Ујка Вања, Албатрос, 
Мрачајски прото, Процес, Еx Ponto, На Дрини 
ћуприја, Сеобе – III разред;  Странац, Научите 
пјесан, Проклета авлија, Дервиш и смрт, 
Хамлет, Злочин и казна -  IV разред) 

Стручно веће српског 
језика и књижевности 

током 
наставне 
2018/2019.  
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља:  
Беседе: Толеранција (ученици ће формулисати 
ужу тему у зависности од појаве,  групе или 
појединце у односу на које желе да говоре о 
толеранцији) 
 

Проф. М. Бојковић 

током 
наставне 
2018/2019.  
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља:  
 

 
Стручно веће 
енглеског језика 
 
 

 
септембар 
2018. – мај 
2019. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

- Off the Streets   I-1 
- Teenage Sterotypes   I разред  
- Natinal Identity  III разред    
- Being Friends   IV разред                                                     

Б. Пршић, Д. Милић, 
О. Миловановић, С. 
Станковић, С. 
Миленковић, Т. 
Стошић, Ј. Гајић 

септембар 
2018. 

- Dealing with difficult people,  II-1; III разред 
- Krissy’s webpage, III-1 

Д. Милић, О. 
Миловановић, С. 
Станковић, 
С.Миленковић, 

октобар 2018. 

- An eye for an eye    I-1 
- Internet news, II разред 

Б. Пршић, Д. Милић, 
Т. Стошић, О. 
Миловановић, . Гајић, 
З. Јевремовић 

новембар 
2018. 

- Secret Societies,  II-1; III разред 
- Why you can’t believe everything you see in the 
media,  IV разред 

Б. Пршић, Д. Милић, 
О. Миловановић, С. 
Станковић, С. 
Миленковић, Т. 
Стошић 

децембар 
2018. 

- People watching, II разред 
- Bullying, III-1                           
- The imposter, IV разред 

Б. Пршић, Д. Милић, 
Т. Стошић, О. 
Миловановић, С. 
Станковић, С. 
Миленковић,  З. 
Јевремовић 

јануар, 2019. 

- Rich and poor, III разред   Ј. Гајић март  2019. 

- From fraud to FBI, II1;  III разред 
- UN thanks its lucky stars, IV разред  

Б. Пршић, Д. Милић, 
Т. Стошић, О. 
Миловановић, С. 
Станковић, С. 
Миленковић   

април 2019. 

- The justice system, I разред 
 

С. Миленковић, О. 
Миловановић, С. 
Станковић, 

мај 2019. 

 
Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 

Стручно веће другог 
страног језика и 
латинског језика 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

- Vivre en harmonie; 
- Amitie , III1 

проф. М. Дамњановић 
 

 
новембар 
2018. 
 

- Vivere in città, III разред 
  

проф. Д. Девић 
октобар 2018. 

- Wer ist dein Vorbild?, I разред 
- Mutprobe, I разред 
- Ein toller Film, II разред 
- DieErfindung des Computers, II разред 
- Miteinander, III разред 
- Gut und Bose, III разред 
- Was wird die Zakunt bringen?, IV разред 
- Was ist Arbeit?, IV разред 

проф. И. Јотић, Б. 
Гаврић, И. 
Живадиновић, В. 
Костић 

 
 
 
током 
наставне 
2018/2019.  
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 

Стручно веће 
друштвених наука 

септембар 
2018. 
- мај 2019. 

Врсте сазнања: сведочанство, очигледност, 
мнење и веровање, III разред 
IV разред: Aристотелова етика; Сократова етика; 
Никомахова етика;  
Појава Хришћанства 
Однос вере и разума 
Обнова и хуманистичка етика 
Теорија идола 
Философија просветитељства 
 

 
 
 
Професори 
филозофије  

септембар, 
октобар, 
новембар, 
децембар 
2018. 
јануар 2019. 

IV разред 
Друштвена неједнакост 
Мултикултуралност у савременом друштву 
Религија у савременом друштву 
Нација, етничка група и раса 
Брак, породица и насиље у породици 
Распад брака и породице 
Облици друштвених девијација (наркоманија) 
Предавања на тему трговине људима и 
пројекција филма у оквиру теме : Проблеми 
савременог друштва 
 

 
 
 
 
 
 
проф. социологије 

 
 
 
 
октобар, 
новембар, 
децембар 
2018. 
фебруар, 
март 2019. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

Обавеза поштовања закона и предузимање 
законских санкција у случају кршења закона; 
Људска и мањинска права и слободе, III1 и IV 
разред 
 

проф. С. Мирчетић - 
Устав и права грађана 

октобар 2018. 
март, фебруар 
2019. 

Опажање особа 
Емоције 
Мотивација 
Интересовања, вредности, ставови и здрави 
стилови живота  
Стереотипи и предрасуде  
Личност 
Болести зависности 
Асертивност и асертивна комуникација 
Живот у групи 

проф. С. Бабић - 
психологија 

октобар 2018. 
јануар, 
фебруар, 
март, 
април, 
мај, јун 2019. 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 
  

Стручно веће 
рачунарства и 
информатике  

 

Безбедност деце на интернету – I разред 

 
проф. Д. Грковић, Г. 
Максимовић, Н. 
Милићевић   

 
 
март 2019.  
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 
 

Стручно веће 
биологије 

 

Генетичка и фенотипска варијабилност 
(различитост) и значај 

проф. Г. Николић, С. 
Миловановоћ 

децембар 
2018.  

Еволуција човека, настанак раса и уважавање 
расне и друге припадности 

проф. Г. Николић, С. 
Миловановоћ 

април, мај 
2019.  

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 
 

Стручно веће 
географије 

 

Становништво и насеља Србије (III разред) 
проф. М. Јаковљевић, 
 Д. Ђурковић, А. 
Михајловић 

децембар 
2018. 
јануар 2019. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

Становништво, развој националне свести (II и III 
разред) 

проф. М. Јаковљевић, 
 Д. Ђурковић, А. 
Михајловић 

октобар, 
децембар 
2018.  
 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 

Стручно веће историје 
 

Римско друштвено и државно уређење, борба 
патриција и плебејаца - I разред 

проф. Д. Константин, 
М. Петровић, Б. 
Шошкић 
 

март 2019. 

Међусобни односи верских заједница и верска 
дискриминација; Српски народ под турском и 
хабзбуршком влашћу – II разред 

проф. Д. Константин, 
М. Петровић 

јануар, 
фебруар 2019.  

Свет између два рата: Криза грађанског 
друштва (европске противуречности, фашизам, 
нацизам, комунизам) 

 
проф. М. Петровић, Р. 
Губеринић 

друго плуг. 
2018/2019.  

Геноцид: Холокауст у XX веку  
проф. М. Петровић, Р. 
Губеринић 

април 2019.  

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 

Стручно веће 
уметности  

 

 
Утицај музике на развој деце - III разред 

проф. Ирена 
Миловановић 

 децембар 
2018. 

 
Самостално ликовно изражавање (фотографија, 
цртеж, сликање) у превенцији насиља 

 
проф. М. 
Коматиновић 

током 
2018/2019. 

Обрада садржаја – наставних јединица 
усклађених са програмом наставних предмета, 
а усмерених на превенцију насиља: 
 

Изборни предмет  

 

 Радионице са темом комуникације, сарадње, 
дијалога и дебате, стереотипа и предрасуда, 
дискриминације, - I разред 
Предавања на тему трговине људима и 
пројекција филмова у оквиру тема: Дечија и 
људска права, II разред; Људска права,  III  

   
 
 
 
Професори грађанског     
васпитања 

септембар, 
децембар 
2018. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

разред; Свет професионалног образовања и 
рада, IV    разред 

током 
наставне 
2018/2019. 

Хришћанско предање, I разред; 
Стварање света и човека, II разред 
Царство Божије: „Беседа на гори – Блаженства“ 
, III разред 
Православно схватање Литургије и историјен, IV 
разред 

Верска настава, проф. 
Марко Пантић током 

наставне 
2018/2019. 

Слободне и ваннаставне активности: 
- секције 
лингвистичка, рецитаторска, драмска, 
новинарска, Књижевна омладина, секција за 
ликовну културу, историју, географију,  
биологију, физику са астрономијом,  еколошка 
и спортске секције (стони тенис, мали фудбал, 
рукомет, кошарка, атлетика, одбојка), UNESCO 
Црвени крст 

 
 
Стручна већа српског 
језика и 
књижевности, 
уметности, 
друштвених наука, 
биологије, физике, 
историје, географије, 
рачунарства и 
информатике и 
физичког васпитања 
 
 
 

 
 
 
током 
наставне 
2018/2019.  
 
 
 
 

Слободне и ваннаставне активности: 
Турнири у одбојци и баскету, мешовити тимови 
(одбојка 4 дечака, 2 девојке; баскет 2 дечака, 1 
девојка) 

Стручно веће 
физичког васпитања 

друго полуг. 
2018/2019. 

Слободне и ваннаставне активности: 
Музичко-плесне радионице за ученике 

Проф. музичке 
културе Д. Стојановић, 
проф. матем. Б. 
Миливојевић, проф. 
физичке културе Б. 
Филиповић 

април, мај, јун 
2019. 

 
Слободне и ваннаставне активности: 
У оквиру Дечје недеље промоција здравог стила 
живота ''Гимназијски изазов'' 

Стручно веће 
физичког васпитања, 
ученици, професори 

прва недеља 
новембра 
2018. 
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

Слободне и ваннаставне активности: 
Јастребачки марш 

проф. Б. Шошкић, 
ученици, професори, 
родитељи 

октобар 2018. 

Културне активности: 
посете Крушевачком позоришту, промоција 
књига, књижевне вечери, пројекције филмова: 
групе ученика I - IV разреда  у зависности од 
репертоара  

проф. Ивана 
Несторовић, члан 
Тима и Стручно веће 
српског језика и 
књижевности 

током 
наставне 
2018/2019.  
 

Културне активности: 
Беседе  - избор тема превенције 
дискриминације и насиља по избору ученика   

проф. М. Бојковић током 
наставне 
2018/2019.  

Сарадња са уредништвом часописа Вентури у 
циљу презентовања информација о превенцији 
дискриминације и насиља у школи 

проф. И. Несторовић, 
проф. С. Дамњановић, 
проф. М. Бојковић 

април, мај 
2019. 

Обележавање Дана безбедног интернета професори Стручног 
већа рачунарства и 
информатике 

фебруар 2019. 

Обележавање Дана језика  Стручно веће страних 
језика и ученици 

 
26.09. 2018. 

Фестивал филма страних језика   
Културни центар и 
професори страних 
језика 

током 
наставне 
2018/2019.  
 

Обележавање Међународног дана толеранције Стручно веће 
енглеског језика, 
другог страног језика 
и ученици 

16.11.2018. 

 
Обележавање Европског дана против трговине 
људима, изложба ликовних радова ученика, 
пројекција филма  

 
Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
професори ликовне 
културе, професори 
грађанског васпитања 

 
18.10.2018. 

Најхуманији поступак – Наставничко веће и  
Ученички парламент на предлог одељењских 
заједница проглашавају најхуманији поступак  

Одељењске заједнице 
Одељењске 
старешине 
Ученички парламент 
Наставничко веће 

јун 2019. 

Хуманитарне акције за угрожене ученике 
Проф Г. Чеврљаковић 
Ученички парламент 
одељењске 

током 
наставне 
2018/2019.  
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АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕНСКА 
ДИНАМИКА 

старешине   
Facebook страница „Гимназија без насиља“ за 
информације и савете,за развијање културе 
понашања, толеранције, међусобног 
уважавања и опхођења; права и обавезе у 
колективу; заштита ученика од дискриминације 
и насиља; промовисање позитивних вредности, 
поштовање и уважавање различитих 
способности и талената; неговање фер  односа 
при различитим активностима 

Администратор, проф. 
Марко Пантић 

током 
наставне 
2018/2019.  
  

 
Постављање информација о активностима у 
превенцији дискриминације и насиља на 
школском сајту  
 

 
Координатор, Г. 
Анђелковић 

током 
наставне 
2018/2019.  
  

 
 
септембар, 2018.     Координатор Тима,  Г. Анђелковић. 
 


