
Слободан омладинСки центар – Видин, бугарска 
3700 Видин, Пк 19, ул. „акад. Ст. младенов“ 11, тел. +359 94 601983,  

+359 879315160, мејл: info@fyc-vidin.org, www.fyc-vidin.org

Проjекат „регион партиципациjе младих“, № CB007.2.22.028
овај пројекат суфинансира европскa унијa кроз интеррег-иПа Програм  

прекограничне сарадње бугарска-Србија 2014 - 2020.

Свободен младежки 
център - видин

приручник  
за рад  

ученичког  
парламента



1

приручник  
за рад  

ученичког  
парламента

Видин, 2020



2 youthregion.net

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније  
кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија  
под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за  

садржај ове публикације је Слободан омладински центар Видин и  
ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније  

или Управљачког тела програма.
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Реч аутора
Овај приручник настао je у периоду 2019-2020 г. у склопу пројекта Ре-

гион партиципације младих (youthregion.net) који спроводи удружење 
Слободан омладински центар – Видин у партнерству са Друштвом за раз-
вој деце и младих „Отворени клуб“ – Ниш, Србија и уз подршку Програма 
прекограничне сарадње Interreg-ИПА Бугарска-Србија 2014-2020 г. Проје-
кат има за циљ стварање модела активних тела ученичке самоуправе који 
сарађују, интегрисаних у прекограничну мрежу два погранична региона, 
како би се ојачали њихови капацитети и како би им се пружио методолош-
ки приступ, као и одговарајући веб алати, техничке могућности и практич-
не вештине за рад на иницијативама за умрежавање младих.
Приручник је намењен омладинским радницима (укључујући психологе, 
педагошке саветнике, наставнике итд.) и омладинским лидерима који су 
активни у области ученичке и омладинске самоуправе, унутар и изван 
циљног подручја нашег пројекта. Покушали смо да у нашем приручнику 
направимо баланс између потребног теоријског дела и практичних ра-
дионица како би на занимљив, и чак забаван начин, досегли до младих. 
Бићемо захвални нашим читаоцима на сваком мишљењу, сугестији и кри-
тици у циљу будућег унапређења, како овог методолошког алата, тако и 
ученичке самоуправе уопште, као школе за демократско грађанство и ом-
ладински активизам.

Тим пројекта  
„Регион партиципације младих“
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Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на која се односе.



5

Садржај

УВОД 7

ТЕОРИЈСкИ ДЕО 9
Шта је Ученички парламент и његова важност 9
Утемељење ученичког парламента у конвенцији о правима детета 11
Грађанска и политичка права у ученичком парламенту 13
Законско утемељење ученичког парламента у Бугарској 16
Законско утемељење ученичког парламента у Србији 18
Почеци ученичког парламентаризма 20
Истраживање “Посвећеност и подршка развоју омладинског лидерства 
и самоуправе” перцепција ученичког парламента од стране ученика и 
запослених 22

Препоруке  24
Надлежности и делокруг рада ученичког парламента 25
Организациона структура ученичког парламента  28
Предуслови доброг функционисања ученичког парламента 28

Информисање свих актера о ученичком парламенту  29
критеријуми за избор ученика за ученички парламент 29
Дефинисање процедура избора ученичког парламента  29
Статут и правилник о раду ученичког парламента 31
Редовна комуникација чланова парламента са својим одељењима 32
Тимски рад ученичког парламента 32
Одлучивање у ученичком парлaменту 33
Састанак – планирање и организација  34
Добар лидер ученичког парламента 36
конструктивно решавање конфликта 37
Средства (ресурси) и услови за рад ученичког парламента 39
Обуке чланова ученичког парламента 41
Планирање у ученичком парлементу 42
Евалуација рада парламента – политика и планирање засновано на 
доказима 43
Мотивација за укључивање у рад ученичког парламента 44
Већа видљивост рада и резултата ученичког парламента 47

Могуће актвности и примери добре праксе ученичких парламената  49
Примери добре праксе 49

Слабости рада ученичког парламента 55
Зашто наставници и ученици имају негативан став 57



6 youthregion.net

Истине и заблуде о ученичком парламенту 58
Партнерства, мрежа, заједница праксе  61

РАДИОНИцЕ ЗА РАД Сa УчЕНИчкИМ ПАРлАМЕНТОМ 66
Основе радионичарског поступка 66
Врсте радионица 67
Правила радионичарског рада 67
Основне поставке радионица 68
Подсетник водитељима радионица  68
Радионица 1: Упознавање 70
Радионица 2: Надлежности и добробити ученичког парламента  72
Радионица 3: Предуслови доброг функционисања ученичког  
парламента 75
Радионица 4: Права детета – права, потребе и жеље 77
Радионица 5: конвенција о правима детета 81
Радионица 6: Партиципација – право на учешће у доношењу одлука 88
Радионица 7: Партиципација ученика у ученичком парламенту – рад на 
примерима 94
Радионица 8: Остваривање циља – техника „Анализа сила у пољу“ 96
Радионице 9 и 10: Акционо планирање и креирање акционих планова 99
Радионица 11: Пројектно планирање – писање предлога пројекта  107
Радионица 12: ПP ученичког парламента – рад са медијима,  
саопштење за јавност и презентација  111
Радионица 13: Фацилитација (вођење) састанка Ученичког парламента 120
Радионица 14: Заступање 131
Радионица 15: Ученички парламент – шта смо научили? 138

кАТАлОГ ИГАРА 144
Игре за загревање и постизање групне енергије („енерџајзери“) 144
Игре за упознавање и поверење 146
комуникацијске игре 149

литература 153



7

 Увод
 Коме је намењена ова публикација

Публикација Приручник за рад ученичког парламента намењена је 
младим лидерима (члановима ученичких парламената средњих школа) 
из бугарско-српског покраничног региона, али и омладинским радницима 
(експертима који пружају подршку и надгледају рад ученичких парламе-
ната у школама – стручни сарадници, психолози, наставници или други 
стручњаци из редова школског особља) из истог региона.

 Циљ публикације
циљ ове публикације је да подстакне промоцију партиципације младих 
у репрезентативној демократији и цивилном друштву кроз заједничко 
стварање ефикасног модела ученичког парламента, базираног на добрим 
праксама из обеју земаља и иностранства, и уз припрему људских ре-
сурса, техничку подршку и умрежавање. Даље, планирано је подизање 
свести о проблемима и потенцијалу младих кроз спровођење иницијати-
ва омладинске мреже, коју су заједнички осмислили, дизајнирали и им-
плементирали ученички парламенти, као и стварање пограничне мреже 
ученичких парламената у целом пограничном региону.

 Шта садржи публикација
У првом делу публикације се налази приказ: улоге и важности ученичког 
парламента; предуслова доброг рада ученичког парламента, поткрепље-
но налазима истраживања; могућности планирања рада парламента кроз 
годишње, акционо и пројектно планирање; примера рада ученичког пар-
ламента, и др. У другом делу публикације налазе се радионице за рад 
са ученичким парламентом, конципиране тако да пружају могућност во-
дитељима радионица да, имајући у виду знања и вештине парламента, 
одаберу и реализују са ученицима оне садржаје које процењују да ће им 
помоћи у раду. Трећи део садржи каталог игара као прилог радионицама.

 Како може да се користи
Публикација има вишеструку намену. Може да служи као ресурс за 
унапређивање знања и вештина одраслих за партиципацију деце и мла-
дих; као практични водич приликом подучавања ученика за знања и 
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вештине успешног рада парламента, као важног механизма остваривања 
права детета у образовном систему. Стечена знања и вештине са обука 
неопходно је преточити у праксу рада парламента, јер без практичне при-
мене наученог, ученички парламент не може остварити своју улогу.
Надамо се да ће ова публикација бар мало допринети успешнијем раду 
ученичког парламента ваше школе.     
Желимо вам да уживате у читању, учењу и реализацији радионица са 
ученицима. 

Слободан омладински центар – Видин
Друштво за развој деце и младих – Oтворени клуб 
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 Теоријски део
Шта је Ученички парламент и његова важност

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, 
која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради засту-
пања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу 
одлука које се њих непосредно тичу. 
Постојање ученичких парламената је важно зато што:

	гарантује остваривање права детета, првенствено групе партиципа-
тивних права: слободу говора, изражавања, слобода удруживања, 
слобода мисли, говора, изражавања, слободу изражавања сопственог 
мишљења…;

	доприноси побољшању атмосфере и живота у школи;
	доприноси квалитетним активностима које живот ученика чини садр-

жајнијим; 
	доприноси остваривању различитих права детета;
	доприноси развоју квалитетнијег односа и јачању партнерства са нас-

тавницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе;
	доприноси усвајању демократских знања и вредности, кроз прихва-

тање различитости;
	афирмише постигнућа појединаца и колектива у различитом области-

ма, не само школска постигнућа;
	омогућава сарадњу и уважавање различитих аргументација и ставова;
	омогућава развој демократске културе, бољу комуникацију и подсти-

че доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране;
	доприноси бољој информисаности ученика;
	развија демократску атмосферу и повећава задовољство радом и жи-

вотом у школи. 
Ученици имају добробити од учешћа у раду ученичког парламента.

	Ученици најбоље разумеју своје потребе и проблеме својих вршња-
ка, те ће активности планирати тако да се допринесе ублажавању тих 
проблема и задовољавању потреба;

	Могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе;
	Покрећу се питања значајна за ученике у локалној заједници у са-

радњи са другим парламентима;
	Побољшава се однос и сарадња између ученика и наставника, органа 

школе;
	Даје се могућност учешћа свим ученицима без дискриминације, без 

обзира на расну, верску, националну, социјалну и полну припадност, 
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тешкоће у развоју код неких ученика, и др.
	лакше се чује мишљење свих група у школи, било да су у питању 

мањинске групе, мигранти, особе којима је потребна додатна подрш-
ка, и друго, јер специфичне потребе различитих група ученика постају 
видљивије;

	Искуство партиципације развија код ученика висок степен самопош-
товања и самопоуздања, одговорности, толеранције, уважавања дру-
гих;

	Јача се спремност да се прихвати мишљење других, учи се да се делује 
у духу поштовања и сарадње;

	Спремније се прихвата одговорност за спровођење одлука, јер уче-
ници разумеју разлоге доношења истих, као и последица њиховог не-
остваривања;

	Слушањем различитих мишљења других, превазилази се когнитивни 
и емотивни егоцентризам, те се учи сагледавање појава и из позиција 
других;

	Развија се осећај за друштвену правду;
	Подстицањем ученика на креативно и критичко мишљење, развија се 

њихов интелект, омогућава се боље разумевање и деловање на про-
мене у окружењу;

	Ученици уче да поштују ауторитет, али се и освешћују да имају права 
да на адекватан начин преиспитују и критикују неке аспекте његовог 
деловања и да траже промену;

	Уче да преузимају одговорност и активно делују у остваривању права 
гарантованих међународним и нациоалним документима. 

Ученички парламент је важан не само за ученике, већ и за наставнике, 
родитеље и локалну заједницу.

Кроз свој рад, ученички парламент припрема и пружа образовање 
ученицима за даље укључивање у образовни и друштвени систем 
у целини, подстичући њихову самосталност, креативност, преду-
зетничке способности, и развијајући њихову хуману страну1.

Јак ученички парламент је важан за наставнике јер се боље упознају са 
жељама и потребама својих ученика и, у свакодневном раду, троше мање 
времена на увођење реда и дисциплине. Такође, имају осећај олакшања 
због смањивања одговорности у доношењу одлука, као и ризика да су по-
грешне и нису у најбољем интересу ученика. Наравно, и они постају задо-
вољнији животом и радом у школи.
Родитељи имају много бољу комуникацију са својом децом, која постају 

1 Истраживање: “Посвећеност и подршка развоју омладинског лидерства и 
самоуправе”, 2019
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одговорнија и свеснија својих могућности. Остварује се боља сарадња из-
међу родитеља, ученика и школе и смањује се број конфликтних ситуација 
која настају услед незадовољства школским животом. Ученици имају при-
лику да у породици примењују вештине научене у ученичком парламенту 
(прихватање различитог мишљења, толерантност, могућност аргументо-
ваног дискутовања, и сл.). 
Локална заједница такође има добробит од постојања и доброг функцио-
нисања ученичког парламента. Активности и акције које организује уче-
нички парламент чине живот у локалној заједници садржајнијим. Оства-
ривањем сарадње са ученичким парламентима, локална заједница боље 
упознаје проблеме и потребе деце и младих и може лакше да расподели 
средства у складу са уоченим потребама. Удруживањем ученичких парла-
мената могу се ублажавати проблеми и остваривати права вршњака која 
нису везана само за једну школу, већ су заједничка за читаву средину.

Парламенти нису нешто што одрасли дају младима, нешто што су уче-
ници заслужили па их треба наградити, већ представљају основно пра-
во младих да се кроз самоорганизовање и удруживање активно укључе 
у креирање сопственог простора и развоја подстицајне средине. 

Утемељење ученичког парламента  
у Конвенцији о правима детета

конвенција о правима детета је кључни међународни документ на коме 
се заснива рад и деловање ученичког парламента. Представља најзна-
чајнији документ који се бави правима деце. Она, први пут у историји, 
издваја децу као посебну категорију којој су загарантована одређена пра-
ва. конвенција о правима детета усвојена је на Генералној скупштини Ује-
дињених нација 1989. године. 
Скоро све земље света обавезале су се, прихватајући међународну одго-
ворност, да примењују права која су овим документом загарантована, што 
значи да су се обавезале да предузму све потребне законодавне, админи-
стративне и остале мере за остваривање права признатих конвенцијом, 
као и обавезу да са одредбама конвенције упознају и одрасле и децу.
Оснивање, рад и функционисање ученичког парламента темељи се на 
конвенцији о правима детета и то на тројак начин:
1. партиципативна група права детета омогућава оснивање ученичких 

парламената;
2. организација рада парламента заснива се на четири принципа кон-

венције о правима детета;
3. садржај рада ученичког парламента се тиче тема права детета, од-



12 youthregion.net

носно, својим деловањем ученички парламент доприноси ублажа-
вању/ спречавању кршења права и доприноси остваривању права 
детета.

Одредбе конвенције о правима детета које ученицима омогућавају осни-
вање ученичких парламената су: члан 15 – право на слободу удруживања 
и мирног окупљања; члан 12 – право на слободно изражавање мишљења 
у свим ситуацијама које га се непосредно тичу; члан 13 – слобода изража-
вања; члан 14 – слобода мисли, савести, вероисповести; члан 17 – право 
на информисање.
Иако не постоји право које је важније од других, четири права из конвен-
ције о правима детета подигнута су на виши ниво, јер без њиховог оства-
ривања не може да се оствари ни једно друго право из овог документа. 
Због тога се ова права називају принципи, а функционисање ученичког 
парламента се заснива на њима. Основни принципи су: право на живот, 
опстанак и развој (члан 6) – свако дете има неотуђиво право на живот, а 
држава има обавезу да обезбеди његов опстанак и развој; право на не-
дискриминацију (члан 2) – сва права примењују се на сву децу без дис-
криминације (без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, по-
литичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, 
имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус детета, ње-
говог родитеља или законског старатеља); право на најбољи интерес де-
тета (члан 3) – сви поступци који се тичу детета предузимају се у складу са 
његовим најбољим интересом; право на партиципацију (члан 12) – дете 
има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се 
његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се 
тичу. 
Поштовање основних принципа конвенције значи да све што ради уче-
нички парламент (било да је реч о начину одлучивања унутар парламен-
та, одлука које доноси или тема које одабира за акције) мора бити недис-
криминаторно, мора уважавати партиципацију деце и најбољи интерес 
детета, и не сме угрожавати ничије здравље, безбедност или живот.
Садржај и теме рада ученичког парламента се тичу права детета, односно, 
парламент својим радом настоји да оствари неко право, на пример: пра-
во на заштиту деце од насиља и дискриминације; или право детета на 
игру, спортске и културне активности; или право детета на здравље; пра-
во на квалитетно образовање деце којој је потребна додатна образовна 
подршка, или право деце која су у статусу миграната, као и сва друга права 
утврђена конвенцијом.
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Шта је још важно знати о правима детета
	За остваривање права детета одговорна је држава, институције, али и 

професионалци који раде са децом, родитељи и сама деца.
	Права нису нешто што одрасли дају деци, што деца треба да заслу-

же, већ их деца стичу самим рођењем и то им нико не може одузети, 
чак ни у ситуацији када не постоји акт признања неког права, односно 
када се неко право детету крши.

	Није довољно само знати која су права детета, већ је потребно знати 
како да их остваримо. Добар начин да разумемо и остваримо наша и 
туђа права јесте стицање практичног искуства у школи и ученичком 
парламенту.

О чему ученички парламенти треба да воде рачуна како би 
избегли дискриминацију

	Девојке и младићи у руководству парламента треба да буду пропор-
ционално заступљени у односу на укупан број ученика у школи.

	У активностима учествују ученици националних мањина, ученици 
којима је потребна додатна подршка и ученици са другим личним 
својствима.

	Приликом планирања, парламент треба да процени како ће одређе-
не акције утицати на девојке, како на младиће, како на ученике раз-
личитих националности, различитих способности итд., и да обезбеди 
активности које унапређују њихов положај.

	Приликом планирања, парламент води рачуна о видљивости и учешћу 
различитих националних, верских мањина у школи. Они су активно 
укључени како у планирање тако и у реализацију активности.

	чланови парламента треба да користе несексистички језик, који ће 
учинити видљивим оба пола, неувредљиву и неетикетирајућу терми-
нологију за ученике којима је потребна додатна подршка и оне са дру-
гим различитим личним својствима.

	Председник и заменик парламента треба да буду различитог пола.
	критеријуми за избор ученика за парламент не смеју да садрже дис-

криминаторне одредбе и услове.

Грађанска и политичка права  
у ученичком парламенту

Распрострањено је мишљење са су деца некомпетентне личности у чије 
име и за чији рачун одрасли треба да доносе одлуке. Међутим, поставља 
се питање, да ли одрасли најбоље заступају интересе деце и да ли уопште 
уважавају њихово мишљење? када је мишљење детета поводом одређе-
ног питања слично мишљењу одрасле особе, тада проблем не постоји. 
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Али, уколико се мишљење детета разликује од мишљења одрасле особе, 
постаје изузетно значајно да дете буде саслушано и његово мишљење 
узето у обзир. Уствари, то је његово право, а не воља одраслог.
Принцип конвенције о правима детета је право на уважавање мишљења 
детета и дефинисано је у посебном члану, члану 12, у којем се каже да 
дете има право на слободно изражавање свог мишљења и право да се 
његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се 
непосредно тичу. Суштина права на партиципацију значи да је дете спо-
собно да изрази своје мишљење у складу са својим узрастом и развојним 
могућностима; да треба да изрази мишљење о свим стварима које га се 
непосредно тичу (што је много шире од избора забаве и уређења школе); 
дете треба своје мишљење да изрази слободно; његовом мишљењу се 
посвећује дужна пажња у односу на узраст и зрелост. Ово не значи да се 
аутоматски излази у сусрет свим захтевима деце, али значи да се дечје 
мишљење узима у обзир као релевантно приликом доношења одлука и 
да су одрасли дужни да детету дају образложење. (Врањешевић, цицва-
рић, 2016).
Партиципација подстиче и инсистира на „видљивости“ деце у оствари-
вању сопствених права и захтева од одраслих да говоре у сарадњи са де-
цом, а не у њихово име. Партиципација не значи давање деци потпуне 
аутономије, нити потпуно доношење свих одлука, без обзира на имплика-
ције које те одлуке имају, већ значи уважавање дечјег мишљења и разу-
мевање да је дете способно да изрази своје мишљење у складу са својим 
узрастом и развојним могућностима. Партиципација значи да су деца су 
информисана; консултована / питана за мишљење и да деца учествују у 
процесу одлучивања (самостално, или у сарадњи са одраслим особама). 
Поред члана 12. конвенције, активно учествовање деце у животу школе и 
раду ученичког парламента заснива се на групи партиципативних права, 
која је обухваћена следећим члановима конвенције:

	Право на слободу изражавања, члан 13: Дете има право да слободно 
изражава своје погледе, да тражи, прима, саопштава информације и 
идеје свих врста и на разне начине.... 

	Право на слободу мисли, савести и вероисповести, члан 14: Држа-
ва ће поштовати право детета на слободу мисли, савести и вероис-
повести... Школа треба да обезбеди могућност партиципације деце у 
ученичком парламенту тако што ће она имати прилику да слободно 
изразе своје мишљење о различитим аспектима школског живота. 
Истовремено, сви одрасли и деца морају да воде рачуна о томе да 
слобода у изражавању мисли и вероисповести не угрожава друге и не 
доводи их у неравноправни положај или доводи до њихове дискри-
минације.
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	Право на удруживање и мирно окупљање, члан 15: Деца имају сло-
боду удруживања и мирног окупљања са ограничењем заштите јавног 
здравља, морала и права других. Другим речима, конвенција гаран-
тује свој деци право на слободу удруживања и мирног окупљања, 
уколико то не угрожава права других и не доводи до кршења закона 
и/или угрожавања права других. Одрасли, запослени у образовању 
имају обавезу да децу обавесте о томе шта је кршење закона и угрожа-
вање права и слобода других и да их подрже у намерама које неће до-
вести до нежељених последица. Најпознатији вид удруживање деце и 
њихово учешће у процесу одлучивања о важним аспектима школског 
живота јесте ученички парламент. Поред овога, школа треба да омо-
гући слободу окупљања и по другим основама, нпр. секције, спортски 
тимови, клубови, и сл. као и у свим ситуацијама у којима деца желе да 
изразе своје мишљење.

	Право на приватност, члан 16: Дете има право на заштиту приватнос-
ти, дом, породицу, личну преписку, заштиту части и угледа, ненаруша-
вање физичког и психичког интегритета, а рад ученичког парламента 
то не сме да угрози.

	Право на информисање, члан 17: Деца имају право на приступ инфор-
мацијама и материјалима из различитих извора. Држава ће подстица-
ти средства јавног информисања да шире информације од користи за 
дете, предузимати мере заштите од штетних информација и садржаја. 
Информисање детета представља први ниво партиципације, будући 
да је то предуслов за формирање мишљења о свим стварима које се 
детета непосредно тичу. Информисаност представља кључну разлику 
између стварне партиципације деце и лажне партиципације, тј. оних 
ситуација у којима се деца користе као украс, или се њима манипу-
лише. Да би дете могло да учествује у различитим областима живота 
школе и да доноси одлуке, оно мора да буде адекватно информисано. 
У том смислу, школа је у обавези да му омогући приступ релевантним 
информацијама које се односе на области које га се посредно и непо-
средно тичу. Учешће у одлучивању деце у парламенту почива на бла-
говременом и прилагођеном информисању ученика од стране настав-
ника, управе школе, директора, и др. И сам ученички парламент има 
обавезу информисања других ученика, јер и они имају исто право.

	Образовање промовише вредности људских права и демократије, 
члан 29: Образовање има за циљ развој дететове личности, талента, 
менталних и физичких способности до њихових крајњих могућности. 
Образовање припрема дете за активан живот у слободном друштву... 
Ангажованост деце у раду парламента и учешће у активностима које 
организује, доприноси бољем остваривању циљева образовања које 
одређује конвенција, а који су компатибилни са циљевима образо-
вања у Србији и Бугарској.
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Законско утемељење ученичког парламента  
у Бугарској

као држава потписница конвенције о правима детета, Бугарска је потвр-
дила свој ангажман у подршци и промовисању примене практичних ме-
ханизама за потпуно учешће деце на свим нивоима доношења одлука. То 
се постиже Законом о заштити деце, Законом о предшколском и школ-
ском васпитању, Националном стратегијом за децу 2008–2018, Повељом 
о учешћу детета и многим другим сличним документима. Приступ младих 
људи процесима доношења одлука је такође предмет докумената нацио-
налне политике попут Закона о младима, Националне стратегије за младе 
(2010-2020) и других. Укратко ћемо погледати неке од важнијих докуме-
ната у наставку.
Закон о заштити деце донесен је 2000. године и регулише права, прин-
ципе и мере заштите деце, државне и општинске власти и њихову инте-
ракцију у спровођењу делатности заштите деце, као и учешће правних и 
физичких лица у таквим активностима. По дефиницији овог закона дете је 
свако физичко лице до 18 година. Према члану 12, свако дете има право 
да слободно изрази мишљење о свим питањима која га занимају.
Оперативни циљеви Националне стратегије за децу (2008-2018) укључују 
подстицање учешћа деце у креирању и примени политика које се односе 
на њихова права и одговорности. Документ потврђује право сваког детета 
да слободно изрази своје ставове о свим питањима која га занимају, чиме 
се придаје значај учествовања деце у доношењу одлука везаним за та пи-
тања. Учешће деце, у складу са Стратегијом, укључује и омогућавање пра-
ва детета на формирање и изражавање мишљења, као и право на ства-
рање механизма за партиципацију деце и утицаја у креирању политика.
Један од главних циљева образовања у Бугарској, према новом Закону о 
предшколском и школском образовању, који је ступио на снагу 1. августа 
2016. године је стицање компетенција за разумевање и примену принци-
па демократије и владавине закона, људских права и слобода, за активно 
и одговорно грађанско учешће. У закону постоји неколико чланова који се 
посебно односе на теме омладинског лидерства и ученичке самоуправе. 
Пре свега, члан 171 (2), према којем ученици учествују у школском животу 
и у организационом развоју школе, кроз различите облике ученичке са-
моуправе на одељењском и школском нивоу, утврђене правилима школе 
на предлог ученика. члан 181 Закона прописује обавезу школе да развија 
интересовања ученика, укључујући стицање лидерских вештина.
У складу са Законом, министар образовања и науке донео је Правилник 
бр. 13 од 21. септембра 2016. о грађанском, здравственом, еколошком 

1. августа 2016. годи-
не је стицање...
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и интеркултуралном образовању, којим се уређује државни образовни 
стандард у овој области. Према Правилнику, грађанско образовање има 
за циљ формирање грађанске свести и грађанских врлина и везан је за 
познавање структуре демократског друштва, права и обавеза грађана, те 
вештина и спремности за одговорно грађанско понашање. Један од њего-
вих специфичних циљева је „стварање позитивног образовног окружења 
за дијалог између представника различитих културних заједница, у зави-
сности од њихове старости и компетенција, кроз облике учешћа и самоу-
праве“.
У школи се грађанско образовање одвија у процесу стицања свих врста 
школске припреме, како у одељењу, тако и кроз ученичку самоуправу и 
интересне активности у оквиру организације школског дана. Током наста-
ве требало би обезбедити активности за доследан развој одељења као 
заједнице и за ученичку самоуправу на нивоу одељења, разреда и школе.
Образовни стандард укључује и Оквир за оснивање и функционисање уче-
ничког парламента који посебно садржи право на присуство, како се би-
рају чланови и председник, број, термин, учесталост састанака, функције 
и ко подржава различите структуре ученичке самоуправе, функционише 
на одељењском, разредном, школском и националном нивоу. На нивоу 
школе, структура се назива „ученички парламент“ и укључује представнике 
одабраних одељења. Овлашћења ученичког парламента укључују функције 
као што су: одобравање облика и правила ученичке самоуправе у школи; 
предлаже директору и педагошком већу како да се остваре права ученика; 
мотивише ученике да активно учествују у процесу одлучивања о школском 
животу и ученичкој заједници; учествује у изради школских правила.
Закон о младима, донесен 20. априла 2012. године, дефинише основна 
начела, управљање и финансирање активности извршених у спровођењу 
државне политике према младима. Основни принципи ове политике, пре-
ма документу, укључују она која су релевантна како за укључивање свих 
заинтересованих страна, укључујући образовне институције и интеграцију 
политика за децу и омладину, тако и за промоцију права на удруживање 
младих, слободну иницијативу младих и самоуправу. Генерално гледано, 
закон је више оријентисан ка ваншколским активностима младих, а њего-
ва филозофија показује да се те активности надопуњују и граде на ономе 
што је урађено у оквиру образовног система, у погледу самоорганизације 
младих, развоја волонтирања, учешћа у процесу образовања, доношење 
одлука, итд. Занимљиво је споменути да је Закон први пут дефинисао по-
ложај „омладинског радника“ као пунолетне особе која је прошла посеб-
ну обуку у раду са младима и/или стекла професионално искуство у раду 
са младима и обављању омладинских активности.
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Национална стратегија за младе (2010–2020) оријентисана је на изградњу 
и спровођење јединствене, доследне и одрживе политике за младе у Бу-
гарској заснованој на вишесекторском приступу, међусекторској сарадњи 
и заједничком управљању с младима на националном, регионалном, ок-
ружном, општинском нивоу. Стратегија је намењена младима између 15 
и 29 година, у складу са међународним и европским стандардима за ом-
ладински рад.
Међу оперативним циљевима и циљевима за унапређење грађанског ан-
гажмана младих који су наведени у Стратегији су: промовисање самоор-
ганизације младих; обука младих лидера; подстицање стварања и развоја 
репрезентације младих. Очекивани резултат предвиђених мера је активи-
рање учешћа младих у решавању проблема младих.
У документу не постоји довољна интеграција између политике детета и 
младих и признавања улоге омладинских радника као најцењенијег ре-
сурса у пружању посебне подршке личном, социјалном и економском 
развоју и оснаживању младих да у потпуности учествују у друштву, узи-
мајући у обзир карактеристике младих. Међу местима за рад са младима 
постоје школе, заједно са омладинским центрима и организацијама.
На нивоу школе, документи релевантни за тему омладинског лидерства 
и ученичке самоуправе су, поред школског програма, његови прописи и 
правила тела ученичке самоуправе (савета или парламента).

Законско утемељење ученичког парламента  
у Србији

кључни закон који дефинише и одређује надлежности ученичког парла-
мента је Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), у даљем тексту: ЗОСОВ. У члану 88. 
овог Закона се наводи: да се ученички парламент организује у последња 
два разреда основне школе и у средњој школи; надлежности и делокруг 
рада ученичког парламента; да парламент чине по два представника сва-
ког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког 
одељења у средњој школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разре-
да, односно године; да чланове парламента бирају ученици одељењске 
заједнице сваке школске године; да чланови парламента бирају председ-
ника; да парламент бира два представника ученика који учествују у раду 
школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона; да ученички пар-
ламент има пословник о раду; да је програм рада парламента саставни 
део годишњег плана рада школе; да ученички парламенти школа могу да 
се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удру-
жењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права 
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ученика. Ученички парламенти се могу умрежавати, али закон то даје као 
могућност, не као обавезу.

Умрежавање се понекад одвија на општинском нивоу и најчешће се 
удружују у организовању добротворних иницијатива. Недостатак 
механизама за размену искустава и добрих пракси међу парламен-
тима, као и невладиним организацијама, уочава се као велики про-
блем.

Поред овог директног члана који се односи на рад и деловање ученич-
ког парламента, важно је нагласити да се ангажовањем деце кроз уче-
нички парлaмент доприноси остваривању циљева образовања. У члану 
8. ЗОСОВ-а, наводе се следећи циљеви образовања и васпитања који се 
остварују кроз рад парламента: обезбеђивање подстицајног и безбедног 
окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање не-
насилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом 
друштву које се мења; развијање осећања солидарности, разумевања и 
конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 
развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људ-
ских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски 
уређеном и праведном друштву; развој и поштовање расне, националне, 
културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толе-
ранције и уважавање различитости, и др.
Остварује се исход образовања и васпитања: ефикасно и конструктивно 
учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска 
права и слободе; кључне компетенције за целоживотно учење, друштве-
не и грађанске компетенције, попут способности да се ефикасно и кон-
структивно учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у 
активном и демократском учешћу...
члан 79. ЗОСОВ-а се директно називом односи на права детета и ученика, 
позива се на потврђене међународне уговоре, као што је конвенција о 
правима детета. Ученички парламент је препознат у Закону, али надлеж-
ности његовог рада би могле бити боље и шире операционализоване. 
У контексту партиципације ученика и рада ученичког парламента важно 
је знати да члан 79. поред осталог, предвиђа да су запослени у устано-
ви дужни да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито 
право на: благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за 
образовање и васпитање; информације о правима и обавезама; учество-
вање у раду органа школе; слободу удруживања у различите групе, клу-
бове и организовање ученичког парламента; заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, и др.
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Почеци ученичког парламентаризма
 Како и када је све почело у Бугарској 
Са појавом друштвено-економских и политичких промена од 1989. у Бугар-
ској престају са радом раније постојеће организације за децу (7 – 9 година), 
адолесценте (9 – 14 година) и омладину (14 – 30). Одабрано поље иниција-
тиве и одговорности деце и ученика у школи прати губитак читавог скупа 
алата организационих модела рада, педагошких техника и методологија 
који ће пратити њихову самоиницијативу и подршку самоуправљању.
Идеја ученичке самоуправе у њеном модерном смислу појавила се у Бу-
гарској средином 1990-их. Први ученички парламент у земљи створили су 
студенти Економског факултета “Проф. Др Димитар Табаков” у Сливену, 
представљајући своју идеју Фондацији Отворени едукативни центар, која 
је почела да је примењује и у другим школама у земљи. У априлу 1995. 
године на врху Околчица организован је национални форум на коме су 
учествовали ученици и наставници из целе земље. Тако се идеја ширила 
у Смолану, Разграду, Плевену, Старој Загори, итд. Свакако Сливен остаје 
седиште прве Националне студентске организације која не успева да раз-
вије своју делатност на националном нивоу и остаје да делује локално.
Од школске године 1997/98, Министарство просвете и науке поставило 
је захтев за оснивање ученичких организација у свакој школи. У септем-
бру исте године у ковачевцима је одржан Национални скуп о ученичкој 
самоуправи на којем је било 280 ученика, наставника и представника Ми-
нистарства просвете и науке. Све ово дало је подстицај успостављању са-
вета ученика у многим градовима земље, а градски савети ученика – пар-
ламенти – формирани су у Видину, Габрову, Пазарџику, Свиштову, Софији, 
Русеу и Јамболу.
1998. године Отворени едукативни центар добио је подршку Демократске 
комисије у Амбасади САД у Бугарској за пројекат „Јачање и развој уче-
ничке самоуправе“. Захваљујући овом пројекту, одржана је Национална 
конференција о ученичкој самоуправи у Софији. Представници градских 
ученичких организација из 16 градова основали су Националну асоција-
цију ученичке самоуправе са седиштем у Софији. Објављена је Збирка 
ученичке самоуправе (1999).
Не постоји запис о томе шта се догодило са Националном асоцијацијом 
за ученичко самоуправљање. 1998. године основана је Асоцијација бу-
гарских дечјих и омладинских парламената која ради са представницима 
широм земље.
Почетком 2013. године, као резултат постојећих проблема у школском об-
разовном систему, као и због повољних друштвених прилика за укључи-
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вање младих у Бугарској у доношење одлука, створена је национална реп-
резентативна школска структура под називом Унија ученика у Бугарској (у 
даљем тескту УУБ). Унија је усвојила декларацију за подршку школским 
принципима, стратешким циљевима и седам првих иницијатива које тре-
ба спровести. У фебруару 2017. године, УУБ је у Варни организовао Трећи 
састанак националног савета и ученичких парламената. УУБ има статус ор-
ганизације кандидата у Организационом одбору уније ученика европских 
средњих школа (The Organising Bureau of European School Student Unions 
– OBESSU). Више о УУБ-у можете пронаћи на веб локацији организације: 
http://nusbg.weebly.com 
У светлу разноврсног глобалног искуства, Бугарска се може похвалити 
добром праксом у области ученичке самоуправе. Многе школе у земљи 
основале су ученичке парламенте као облик ученичке самоуправе који је 
био одржив током година. Постоје и градски и општински ученички парла-
менти, а поједини представници ученика из целе земље достижу нацио-
нални ниво – Дечје веће Савета Државне агенције за заштиту деце.

Како и када је све почело у Србији
Један од првих ученичких парламената у Србији започео је са радом у 
Ужицу у Ужичкој гимназији, 2001. године. У почетку је то био Гимназиленд 
– целодневна манифестација коју су осмислили ученици. Организовне су 
различите активности у дворишту школе: јавна дебата, весело такмичење 
професора и ученика – игре без граница, концерт гимназијског бенда, сли-
кање мурала на зиду фискултурне сале, финална кошаркашка утакмица. У 
неформалном разговору младих, појавила се идеја да мале групе које су 
организовале активности треба објединити и онда припремити следеће 
акције, водити Гимназиленд као “државу”.
Од почетка школске године “радна група” младих, који су имали значај-
на знања и искуства у омладинском активизму, планирају структуру своје 
организације, дају јој име парламент. Јер, „ ...ако смо ми “држава” звана 
Гимназиленд, а ученици Гимназоиди, онда ће организација која води ту 
државу да се зове парламент и организује живот у школи пратећи наше 
потребе!“ Убрзо пишу статут, бирају грб, скупљају идеје по одељењима... 
Свако одељење има по два парламентарца, парламент има председника 
из четвртог разреда и потпредседнике из прва три разреда. Да би се сли-
чне акције груписале, формирају се “министарства” са посебним називи-
ма: Министарство спољњих послова – за све сусрете, излете, контакте са 
другим установама, организацијама; Министарство унутрашњих послова 
– за контакте са професорима; Министарство финансија – да обезбеди 
донације; Министарство културе; Министарство спорта; Министарство за 
информисање – да јавност информише о догађањима у школи, и др. Из 
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сваког тог министарства по један представник – министар улази у састав 
Владе. Бира се и председник владе који усклађује акције.
Тај парламент су посетили тадашњи премијер и министар просвете, који 
су присуствовали свечаној седници гимназијског парламента, потом их је 
посетио тадашњи председник Већа грађана Савезне скупштине СРЈ, који 
је желео да упозна “колеге парламентарце”. У сали Савезне скупштине у 
Београду одржана је свечана седница гимназијског парламента, на којој 
је присуствовало и неколико министара из тадашње Савезне владе (Сте-
фановић, цицварић, 2007).
Ученици других школа су желели да имају своје парламете, оснивају их и 
активно раде. Тиме је трасиран пут ученичког парламентаризма у Србији 
и на примерима добре праксе, 2003. године Ученички парламент као вид 
организовања ученика постао је законска одредба.

Истраживање “Посвећеност и подршка 
развоју омладинског лидерства и самоуправе” 
перцепција ученичког парламента од стране 
ученика и запослених

Истраживање су реализовали Слободан омладински центар из Видина у 
Бугарској и Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша 
у Србији. Током септембра 2019. године је реализована онлајн анкета, 
фокус групе са ученицима и интервјуи са наставницима и директорима 
средњих школа у Србији и Бугарској. Истраживање је требало да утврди 
специфичне праксе, недостатке и потребе ученичких парламентата у Ср-
бији и Бугарској, како би се на основу тога, између осталог, програмирале 
теме и садржаји приручника.
Истраживање указује на значајне сличности између рада парламената у 
Бугарској и Србији. 
Наставници из узорка у Бугарској, слажу се да је парламент потребан за 
правилно функционисање школског система (83%), а да је важно имати 
јак и функционалан ученички прлемент у школи, сматра 86% ученика. 
Већина испитаних ученика (58%) процењује да парламент има подршку 
наставника у школи, сваки трећи сматра да је она недовољна или не зна 
ништа о томе. Слично процењују и подршку осталих ученика у школи 
(60%).
Велики број наставника (92%) сматра да парламент има подршку упра-
ве школе, али нешто мању подршку наставника (67%). Наставници боље 
процењују своју подршку парламенту него што то чине ученици. Такође, 
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наставници боље процењују подршку ученика парламенту од самих уче-
ника (75%).
Око половине ученика је бар једном питано за мишљење о начину на који 
функционише парламент, четвртина редовно. Велика је разлика у перцеп-
цији демократског избора представника у школи између ученика и настав-
ника. Трећина ученика сматра да је избор чланова за ученички парламент 
у школи у великој мери демократки, док то мисли чак 83% наставника.
Већина ученика (51%) сматра да свако, без ограничења и без обзира на 
пол, успех у школи, порекло, инвалидитет, итд. може да бира и да буде 
биран за члана ученичког парламента. То сматра далеко већи број настав-
ника (83%). Постоји значајан број ученика који сматра да ипак у школи 
постоје нека ограничења за избор члана парламента.
када је реч о волонтерској пракси, наставници наводе да ученички пар-
ламент успева да, својим иницијативама, већину ученика укључи у неку 
врсту волонтерског рада (83%).
Ученици сматрају да је утицај ученичког парламента на одлуке школске 
управе присутан, али у мањој мери (69%). Нешто виде од половине на-
ставника (54%) сматра да парламент дефинитивно и углавном успева да 
утиче на одлуке управе школе.
Налази истраживања у Србији показују да су наставници и ученици из 
узорка сагласни да је неопходно имати ученички парламент како би школ-
ски систем правилно функционисао, и да је ученички парламент неопхо-
дан за правилно функционисање школског система (91%). Подршку од 
наставника и ученика високо процењују. Већина ученика сматра (53%) да 
парламент има подршку наставника у потпуности, а 33% да је подршка 
присутна код већине наставника. Такође процењују да је подршка парла-
менту већа од стране ученика (84%).
када је реч о подршци коју школа пружа ученичком парламенту, 86% на-
ставника сматра да у великој мери управа школе пружа подршку парла-
менту, док су критичнији према подршци парламента од стране наставни-
ка: сваки трећи наставник сматра да је та подршка недовољна или је није 
запазио. Такође, 30% наставника из узорка сматра да ученички парламент 
има недовољну подршку ученика школи или ту подршку није запазио.
Око половине ученика (48%) у истраживању наводи да су бар једном пи-
тани за мишљење о функционисању ученичког парламента, а када је реч 
о поштовању демократских процедура при избору чланова за парламент 
нешто више од половине испитаника (53%) сматра да је то у великој мери 
испоштовано, док 47% сматра да то није или није увек испоштовано. Нас-
тавници из узорка у значајно већем проценту (79%) од ученика перципира 
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да је избор ученика за парламент демократски.
Већина ученика (73%) сматра да свако, без ограничења и без обзира на 
пол, успех у школи, порекло, инвалидитет, итд. може да бира и да буде 
биран за члана ученичког парламента. Са тим је сагласна и већина настав-
ника (71%).
када је реч о волонтерској пракси, испитаници наводе да ученички пар-
ламент успева да својим иницијативама већину ученика укључи у неку 
врсту волонтерског рада, углавном градске манифестације, хуманитарне 
акције, чишћења градских површина, и сл. Већина испитаника сматра да 
је волонтерски рад код ученика присутан на завидном нивоу. Наставници, 
међутим, имају нешто другачије мишљење, тако да 57% њих сматра да 
ученички парламент недовољно или није приметио да је он својим ини-
цијативама у стању да обезбеди ученицима волонтирање у школи.
када је реч о процени утицаја ученичког парламента на одлуке управе 
школе, тај утицај боље перципирају ученици него наставници. Половина 
ученика сматра да је тај утицај велики, 13% да утицаја нема, а сваки трећи 
сматра да је у малој мери утицај парламента на одлуке у школи. Наставни-
ци сматрају (64%) да парламент углавном успева да утиче на одлуке управе 
школе, док 36% сматра да парламент не утиче или не памти такав случај. 

Налазима добијеним на фокус групама илустроване су поједине 
теме у приручнику.

 Препоруке 
Иако из налаза истраживања запажамо да ученици и наставници из узорка 
процењују да подршка парламенту постоји и да препознају његов утицај 
на управу школе, ипак, разултати фокус група показују да постоје мањка-
вости у одређеним аспектима рада парламента и да је потребно радити 
на њиховом уклањању или ублажавању, као и на унапређењу рада парла-
мента уопште. Генерално, резултати истраживања указују да је потребно: 
	унапредити и статутом дефинисати процедуре избора ученика за 

ученички парламент како би се обезбедио демократски избор својих 
представника (потпуно елиминисати да наставници одређују ученич-
ке представнике);

	статутом дефинисати критеријуме за избор чланова парламента, ели-
минисати оне дискриминаторне и ирелевантне критеријуме и оне 
који отежавају рад парламента или не доприносе његовом квалитету 
(нпр. критеријум: дати предност онима који нису били у парламенту, 
или онима који живе близу школе, и сл.);

	информисати ученике, чланове ученичког парламента, о надлежнос-
тима рада парламента и механизмима утицаја на процес доношења 
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одлука на нивоу школе (управа школе, учешће у раду школских тимо-
ва, и сл.);

	континуирано радити на информисању ученика школе о раду парла-
мента и могућностима њиховог укључивања, како би њихово разуме-
вање и подршка била већа;

	континуирано радити на информисању наставника школе о раду пар-
ламента како би разумевање и подршка била већа;

	оснажити ученички парламент обукама на различите теме, како би 
могли да раде у оквиру својих пуних надлежности (не сводити активи-
зам на хуманитарне акције и просторно уређење и чишћење школског 
простора);

	обезбедити обуке омладинским радницима (наставницима који раде 
са парламентом), како би унапредили своје компетенције за коорди-
наторски рад, и рад ученичког парламента уопште;

	обезбедити континутет у раду обучених омладинских радника (не 
смењивати их на годишњем нивоу);

	обезбедити средства/ресурсе за рад ученичких парламената (прос-
торне, техничке, материјалне, финансијске, људске);

	обезбедити обуку ученичких парламената на почетку конституисања 
(одредити обавезни почетни минимум садржаја), а потом и континуи-
ране обуке на различите теме;

	обезбедити значајно већу видљивост парламента на сајту школе; 
видљивост у школским документима и тимовима; видљивост одлука 
у чијем су доношењу учествовали; видљивост успешних активности.

	пружити подршку ученицима у евалуацији / вредновању рада парла-
мента и на основама тога планирати годишње активности (годишњи 
план рада школе); вредновање парламента је саставни део самовред-
новања рада школе;

	упознати ученике са волонтирањем и начинима волонтерског ангажо-
вања, понудити шири спектар тема и улога њиховог ангажовања, не 
сводити га на хуманитарне и акције чишћења.

Надлежности и делокруг рада  
ученичког парламента

Ученици и други актери у школи морају познавати надлежности и де-
локруг рада ученичког парламента. Без тога, често се дешава да парла-
мент “троши енергију” за неке ствари које уопште нису у његовој надлеж-
ности, или пак, парламент реализује ограничене врсте активности јер не 
зна да су му могућности, али и одговорности, далеко веће. 
Закон о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) дефинише 
надлежности рада ученичког парламента у Србији, и то представља оквир 
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за његово деловање:
	давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, 

савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мера-
ма безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 
плану, школском програму, начину уређивања школског простора, из-
бору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и дру-
гим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у шко-
ли и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; 

	разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или 
стручног сарадника и атмосфере у школи; 

	обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово 
школовање и о активностима ученичког парламента; 

	активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредно-
вању школе; 

	предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за 
превенцију вршњачког насиља из реда ученика. 

Међутим, уважавајући члан 12. конвенције о правима детета, који наводи 
да дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и пра-
во да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима 
који га се тичу, то значи да подручја рада ученичког парламента можемо 
посматрати шире и да предмет његовог разматрања могу бити:
	редовна настава (наставни предмети, садржаји рада – теме, наставне 

методе, односи између ученика и наставника, критеријуми оцењи-
вања, распоред контролних задатака, начин укључивања родитеља, 
распоред седења у учионици...); 

	додатна настава и допунска настава;
	ваннаставне активности (одабир ваннаставних активности, покретање 

нових активности, избор активности у које ће бити укључени...);
	школске секције (одабир, избор секција у којима ће учествовати…);
	функционисање школске институције, учешће у свим школским тимо-

вима;
	организација простора (уређење учионица, ходника, осталих просто-

рија у школи, одлучивање о начину коришћења појединих просто-
ра...);

	управљање (школска правила понашања, облачења, критеријуми на-
грађивања, евалуација рада наставника...).

Документ “Индекс – индикатори остварености права детета у образов-
ном систему”2 конкретизује партиципацију деце у образовном систему. У 
контексту партиципативних права, важно је знати да ученички парламент 
може и треба да учествује у: самоевалуацији рада школе, евалуацији рада 

2 (Ужички центар за права детета, 2017) https://www.opd.org.rs/indeks/
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наставника и служби школе; одређивању правила понашања у школи, 
одређивању критеријума награђивања и кажњавања; одређивању мера 
безбедности; планирању и реализацији мера за смањивање дискримина-
ције и насиља; одлучивању о новим секцијама и о садржају ваннаставних 
активности; одлучивању о садржају излета и екскурзија; бирању пред-
ставника за такмичења и приредбе; одлучивању о организацији слобод-
ног времена у школи и коришћењу одређеног простора; одлучивању о из-
гледу и уређењу школе; предлагању мера за унапређење сарадње између 
ученика и наставника, и др. 

Из истраживања: 
По речима директора школа и координатора парламената, уче-
нички парламенти не доносе одлуке, али активно учествују у раду 
школског одбора. Обично се захтеви, предлози, сугестије про-
слеђују директорима или координаторима парламената. 
Чланови парламената су најчешће и чланови разних тимова у шко-
ли и равноправно са осталим члановима тимова доносе задатке, 
циљеве и акционе планове. И председници парламента наводе да 
активно учествују у доношењу одлука у својим школама. Наводе 
примере: утицај на доношење одлука у школи; сугестије на преда-
вања наставника; промена плана екскурзије; промена формата и 
организовање радијског програма у школи на одморима, образла-
гање предлога за ђака генерације, и сл. Неки наставници пак исти-
чу да се у њиховим школама ученички парламент не пита баш за 
сва питања, нпр. не пита се о стручном оспособљавању наставни-
ка, о екскурзијама, о уџбеницима које користе, и др.
Ученици се слажу да у појединим школама деца као деца не могу 
много тога да ураде у школи, уколико им директор, педагог, заме-
ник директора или психолог то не одобре.
Највећи број наставника из узорка сматра да је најважнија функ-
ција ученичког парламента сарадња са управом школе ради ефи-
каснијег управљања и развоја школе (42,9%), а сваки трећи ученик 
сматра да је најважнија функција парламента да штити права и 
интересе ученика. Саветодавну улогу парламента при доношењу 
важних одлука које се тичу ученика, наставници и ученици скоро не 
препознају.
Учешће ученичког парламента у процесу одлучивања у школи је ње-
гова кључна одредница. То значи стварање културе учешћа младих, 
стварање партнерства између ученика и управе школе.
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Организациона структура  
ученичког парламента 

Постоје различити модели према којима парламент може да се орга-
низује, а избор модела зависи од потреба које имају. Подела у оквиру 
парламента врши се ради бољег функционисања. Поједини парламенти 
успешни су ако имају само председника и представнике одељења, други 
су успешнији ако организују различите оперативне групе, које ће се ба-
вити специфичним питањима или проблемима. Подела задужења у ок-
виру парламента омогућава лакшу реализацију појединих активности и 
задатака. Постоји више модела ученичких парламената, што често зависи 
од потреба али и величине школе, тј. бројности ученика. Тако на пример, 
парламент се може састојати од:
	председника, потпредседника и представника одељења (ова структура 

је погодна за мање парламенте и омогућава њихов ефикаснији рад);
	председника, потпредседника, записничара, благајника и радних гру-

па: за организовање ваншколских активности, нпр. културних, спорт-
ских, забавних, едукативних, и др; за писање и подношење пројеката 
или тражење средстава; за испитивање потреба ученика ради плани-
рања активности; за комуникацију са ученичким парламентима дру-
гих школа и комуникацију са локалном заједницом; за информисање 
о активностима парламента; за изношење мишљења пред школским 
органима, саветом родитеља, и сл.

Без обзира да ли је парламент мањи или већи, потребно је да у оквиру 
поделе улога постоји особа или читав тим који је задужен за односе са 
јавношћу и који ће планирати и реализовати презентације његовог рада. 
Ова особа/е може/гу проћи обуке на којим ће стећи знања и вештине по-
требне за доброг ПР-а парламента. код акционог планирања, о чему ће 
бити речи у радионицама, увек се планира активност која је неки вид ко-
муникације са јавношћу (саопштења, презентације, интервјуи, и сл) и ова 
особа/е из тима ће за те активности бити носилац/оци одговорности и/
или реализатор/и.

Предуслови доброг функционисања  
ученичког парламента

Постоји значајан број ученичких парламената који, упркос изазовима, до-
бро функционишу и могу се сматрати успешним. И они су се на почетку 
сусретали са многим изазовима. Решавали су их или ублажавали, заједно 
са наставницима и управом школе, организујући различите активности: 
информисање ученика, професора и родитеља о важности и значају о 
раду ученичког парламента; доношење критеријума за избор представ-
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ника одељења за парламент; успостављање правила демократског из-
бора представника за парламент; мењање правилника/статута и прила-
гођавање новонасталим потребама; организовање додатне едукације; 
успостављање механизама комуникације са школом, другим парламен-
тима, и сл.). 

  Информисање свих актера о ученичком парламенту 
Ученици, професори, органи школе и родитељи морају бити информиса-
ни о ученичким парламентима – њиховом раду и функционисању, о уло-
зи, надлежностима, одговорностима представника, добробити, и сл. Већ 
је наведено да поштовање права на партиципацију подразумева давање 
иницијалне информације на основу које ученици могу да доносе одлуке. 
То значи да сваки ученик недвосмислено мора бити информисан о томе 
шта је парламент, шта се од представника одељења очекује, шта се оче-
кује од других ученика у одељењу и сличним питањима, како би донео 
одлуку да ли жели да се кандидује за парламент или да зна шта може да 
очекује од свог/својих представника. Ученике може информисати разред-
ни старешина на посебним часовима, али и старији ученици који учествују 
у раду парламента. када је реч о информисању осталих актера у школи, то 
треба континуирано да ради парламент током школске године. 

 Критеријуми за избор ученика  
за ученички парламент

Унапред дефинисани критеријуми су предуслов за успешан рад парла-
мента. Потребно је унапред одредити критеријуме по којима се бирају 
представници за парламент – тиме се избегава бирање по критеријумима 
који нису битни за доброг парламентарца (нпр. живи близу школе; нај-
бољи ђак у разреду, нико није хтео па га разредни старешина одредио, 
и сл). 
Неки полазни критеријуми за избор ученика за парламент могу бити: ини-
цијативност и покретање акција и активности на нивоу одељења, школе 
или локалне заједнице; доказана одговорност у раду; углед међу друго-
вима; добра комуникација са друговима; поседовање знања и вештине 
за заступање идеја; учешће у наставним и ваннаставним активностима, 
итд. Наравно, са ученицима их треба размотрити, али додати и неке нове, 
релевантне, још више конкретизоване критеријуме.

 Дефинисање процедура избора  
ученичког парламента 

Демократска процедура избора ученика за ученички парламент је такође 
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један од предуслова доброг рада парламента и она подразумева да уче-
ници предложе и одаберу своје кандидате. Могу их предлагати јавно, ар-
гументујући због чега их предлажу и зашто сматрају да ће они бити нај-
бољи представници. Аргументацију треба да заснивају на донетим кри-
теријумима. Гласање за чланове парламента може бити и тајно. коначна 
одлука о избору представника може бити донета консензусом или гласа-
њем (јавно или тајно).
Током првих дана школске године од ученика прве године се очекује да 
изаберу представнике одељења за парламент, док још увек немају основ-
не информације о њему (сем искустава из основне школе), нити се међу-
собно познају. То може представљати изазов за спровођење демократске 
процедуре. Имајући то у виду, ученицима прве године је потребно дати 
више времена за информисање о ученичком парламенту и спровођењу 
наведене процедуре избора чланова.

Из истраживања – процедуре избора за ученички парламент
У Бугарској на нивоу школе, савет укључује по једног представника из 
разреда, кога је изабрало разредно веће, тако да је број представни-
ка једнак броју разреда у школи, допуњен непарним бројем. Постоји 
извесно одступање, тако да се некада догађа да се одржавају општи 
избори у школама, слични локалним или парламентарним, с предиз-
борном агитацијом, програми, јавне дискусије и гласање у мрачној 
собици, што је био начин да се млади припреме за прави изборни 
процес. Председника савета ученика или парламента школе, бирају 
чланови савета/парламента, одређено је правилником. 
У неким школама у Србији, кандидатура и избор чланова за ученич-
ки парламент се обављају јавно, путем јавног конкурса и доста-
вљања биографије кандидата, по 2 кандидата из одељења се би-
рају за парламент од 5 пријављених. У неким школама избор члано-
ва ученичког парламента дефинисан је правилником и статутом.
Истраживање указује да постоје слабости у демократским про-
цедурама избора ученика за парламент: 
1. разредни старешина је тај који бира чланове; 
2. увођење нерелевантног критеријума за избор – сваке године се 

даје предност онима који раније нису били чланови парламента; 
3. педагог школе на основу извештаја ученика одлучује ко су нај-

бољи који ће учествовати у јавном гласању за парламент; 
4. заинтересоване за парламент бирају случајним избором – извла-

чење цедуље, и др. 
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Наставници те слабости не перципирају и наводе да углавном 
постоје јасно дефинисана правила за избор ученика у парламент и 
да сваки ученик има једнака права да се кандидује.

 Статут и правилник о раду ученичког парламента
Правила рада ученичког парламента су јасно дефинисана. чланови пар-
ламента треба да се унапред договоре о правилима која ће дефиниса-
ти његов рад, а која ће се наћи у статуту или правилнику. Она се доносе 
приликом конституисања парламента и са њиховим садржајем треба да 
се сложи већина чланова. Правилник може да се мења током времена у 
зависности од ситуације или нових потреба, јер се све не може унапред 
предвидети. И у том случају потребно је да се већина сагласи са проме-
нама. Сваке школске године правилник се ставља на разматрање, јер се 
тада мењају и чланови парламента, а са правилником треба упознати све 
ученике школе и наставнике, стручне сараднике, директора, школски од-
бор и савет родитеља.
Ни једно правило се не подразумева. Ученици предлажу нека правила, 
како би рад парламената учинили ефикаснијим: поштују се туђа мишљења 
и идеје; слуша се онај ко говори; реч се тражи дизањем руке; сви учествују 
и дају допринос решавању проблема; поштује се договорено време (по-
четак и завршетак састанка); ученици су унапред информисани о дневном 
реду састанка; поштују се одлуке већине, и сл. Многа правила потребно 
је додатно конкретизовати, јер се некада она крше само зато што нису 
довољно конкретна. 

Из истраживања – статут / правилник о раду
У Бугарској се очекује да савет или парламент има свој пословник 
који регулише његове активности, а кога усвајају чланови. Јел ово 
законски или није? Стандард не даје никакве смернице о томе шта 
овај правилник треба да садржи и на тај начин не ограничава уче-
нике да сами доносе одлуке о његовом садржају. У неким школама 
постоји пракса да се овај документ одобрава од стране директо-
ра. У статуту су најчешће присутни следећи основни правилници: 
циљеви и/или мисија, структуре ученичке самоуправе; овлашћења; 
начин бирања и и замене чланова; избор руководства и других тела 
(нпр. комисије); функције ових тела; права и обавезе чланова саве-
та / парламента; сазивање састанака, кворум и доношење одлука, 
и др. У конкретним школама, већином ова документа нису доступ-
на јавности, најчешће су код директора или педагошког саветника.
Рад ученичког парламента у Србији у већини школа регулисан је 
пословником о раду, статутом школе. Оно што је добра пракса 
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јесте да у изради свих ових документата учествују чланови ученич-
ког парламента, поред стручних сарадника и директора школе.

 Редовна комуникација чланова парламента са својим 
одељењима

Чланови парламента треба да буду у сталном контакту са ученицима из 
свог одељења. То значи да се са њима консултују у вези са темама, како 
би могли да предлажу тему за активности парламента. На овај начин се 
обезбеђује да ученички парламент заступа идеје свих ученика преко де-
легираних представника, даје се могућност да преко својих представника 
утичу на његов рад.
Посебно је важно да представници парламента дају повратне информа-
ције ученицима о одлукама парламента, како би били у току и евентуално 
се укључили у реализацију неке активности за коју покажу интересовање. 
Редовном комуникацијом се обезбеђује демократско функционисање, а 
не као што се некада дешава, да представник заступа личне ставове и на-
меће сопствена интересовања представљајући то као колективне одлуке 
одељења. 

 Тимски рад ученичког парламента
Предуслов доброг рада парламента је и тимски рад, тако да квалитет 
његовог рада зависи од адекватне расподеле посла унутар чланова. Тим-
ски рад уважава специфичности чланова, различита знања, способности 
тако да настају продукти који превазилазе појединачна постигнућа члано-
ва тима. 
Треба имати на уму да чланови тима: зависе једни од других и успех не 
зависи од тога да ли се боље радило у односу на другог, већ колико се 
добро ради са другим на постизању заједничког циља; имају заједнички 
циљ који је јасан свима и сви дају допринос његовом остварењу; раде у 
клими поверења без бојазни да изразе своје идеје, мишљење, осећања 
или неслагања; учествују у одлукама које се тичу тима, али разумеју да 
председник парламента или вођа мањег тима у ситуацијама када је неш-
то хитно мора сам одлучити; граде добре међуљудске односе, чланови 
се међусобно уважавају; имају јасну расподела улога и то тако што свако 
ради оно што најбоље зна; не избегавају конфликте, али на њих гледају 
као прилику за одмеравање нових идеја које решавају ефикасно и кон-
структивно (никако свађом); уважавају различитости у вредностима, ис-
куствима и знањима других чланова тима. 
Карактеристике доброг водитеља тима (ово могу бити неки од крите-
ријума за председника парламента или вође одређених тимова унутар 
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парламента): адекватно организује посао – подела посла члановима тима 
и њихово координисање; делегира одговорности – препушта вођства за 
одређене задатке неким члановима тима; верује и рачуна на њихову од-
говорност, те неће стално пратити и проверавати њихове активности; ус-
мерен је на процес – уме да прекине дискусију када се расплињује, води 
рачуна да тим не одлута од свог задатка; добро процењује способности, 
потенцијал других у односу на вештине потребне тиму; мотивише, под-
стиче тим, ојачава групни дух; поседује комуникацијске вештине – изра-
жавање захтева кроз афирмативне поруке, има способност активног слу-
шања других; користи дескриптивно изражавање, избегава вредновање 
и процењивање; поседује способност конструктивног решавања конфли-
ката – не негира конфликт; уважава различитости, увиђа равноправност 
различитости и њихов значај за успешнији рад парламента. 
У делу са прилозима, могу се наћи различите вежбе и игре које доприносе 
стварању групне кохезије, поверења и јачању тима. 

 Одлучивање у ученичком парлaменту
Парламентарци треба да знају да начин одлучивања подржава демо-
кратичност парламента. Начин одлучивања се дефинише у правилнику. 
Но, потребно је знати да постоји више начина доношења одлука у ученич-
ком парламенту и сви су легитимни, у зависности од околности. 
Одлучивање компромисом значи прихватање решења које не задовоља-
ва потребе и жеље свих чланова. То  је врста решења у процесу одлучи-
вања код кога стране са супротстављеним ставом бивају потпуно, дели-
мично или половично задовољне решењем. компромис значи узајамне 
уступке, одрицања свих страна и настојање да се одлуке донесе уз толе-
ранцију.
Други начин одлучивања у парламенту јесте консензус, односно једно-
гласно доношење одлука засновано на највећој могућој сагласности уну-
тар групе, а не на „владавини већине“. консензус представља доношење 
решења са којим се слажу сви чланови, па се стога чланови много више 
труде да спроведу у дело оно што су одлучили. Овај поступак повећава 
преданост чланова парламента да своје одлуке и остваре, а одлуке доне-
те на овај начин су трајније и више се поштују. Треба имати у виду да је 
процес изградње консензуса дуг и немогуће га је увек примењивати, али 
да постоје ситуације у којима сви могу и треба да учествују у одлучивању. 
када су одлуке битне за целу групу, када има довољно времена да се до-
говара – важно је спровести заједничко одлучивање. Сваки представник 
парламента аргументовано износи свој став, и након што се сви саслушају 
(активно слушање, без омаловажавања, вређања или етикетирања туђих 
ставова), група заједнички одлучује о томе коју одлуку треба донети.
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Трећи начин доношења одлука у парламенту јесте гласање. То је најчешћи 
начин доношења одлука који подразумева да је одлуку донела већина. 
Одлука изгласана већином  важи за све чланове укључујући и оне који 
нису били сагласни, тако да сви треба да је поштују. За важне одлуке се 
може тражити да, на пример, за одлуку мора да гласа две трећине парла-
ментараца. Овај начин одлучивања се користи у ситуацијама када одлуке 
треба брзо донети и када нема времена за претходна два начина одлучи-
вања.
Ученички парламент са одлукама које доноси мора упознати остале уче-
нике али и органе школе.

 Састанак – планирање и организација 
Планирање и организација састанака доприноси његовој ефинасности, а 
самим тим и успештости парламента.

Планирање састанка 
Дневни ред представља листу свих тема о којима ће се разговарати током 
састанка, а идеално је да се дневни ред унапред припреми и дистрибуира 
учесницима пре састанка, тако да имају времена за размишљање о свакој 
тачки. Дневни ред увек треба да садржи датум, време, место и учеснике 
састанка.
Ако треба да се разговара о сложенијим питањима, било би корисно да 
учесници састанка добију унапред написани материјал у коме ће се изне-
ти главне теме дискусије, како би имали времена за размишљање.
Пре састанка потребно је размотрити следеће: треба наћи просторију у 
којој ће се састанак одржавати (уколико парламент нема свој простор или 
стално место одржавања састанака); обезбедити довољно столица и сто-
лова; обезбедити флипчарт, флип-чарт папир или другу опрему која би 
олакшала састанак; обезбедити чај, безалкохолна пића, чаше; имати осо-
бу која ће поздравити учеснике састанка (ово је веома важно када постоје 
учесници који се не познају).

Улоге на састанку
Председник – изабран на седици већином гласова присутних. 
Записничар – особа изабрана већином гласова која записује догађања то-
ком састанка. 
Чланови парламента – сви остали учесници састанка. 
Водитељ (модератор) – иако необавезна улога, веома је корисна на не-
ким састанцима.
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Председавајући састанка 
Председавајући састанка је одговоран за састанак како би се размотрила 
сва питања која се налазе на дневном реду. Добар председавајући тре-
ба унапред да прочита дневни ред и размисли о томе колико ће трајати 
свака тачка. Без овог планирања, првa тачка дневног реда ће вероватно 
трајати дуго, а последње ће се брзо размотрити или се о њима уопште 
неће расправљати. Потребно је да председавајући:
	најави сваку тачку дневног реда, објашњавајући је или замоли неког 

члана да то учини;
	разјасни учесницима да ли је ова ставка информативна (не захтева се 

предузмање неке акције) или о њој треба да се расправља;
	омогући сваком учеснику који жели да говори током састанка;
	обезбеди ефикасност састанка; 
	сумира кључне тачке на крају сваке дискусије;
	осигура да се донесу одлуке о питањима која то захтевају.
Председавајући може део својих задатака да додели фацилитатору. Функ-
ција фацилитатора је да помогне при процесу, да га учини ефикасним. 
Многе организације користе екстерне стручњаке.
Приликом доношења одлуке, учесници састанка треба да одлуче: 
	шта се мора предузети за спровођење већ донетих одлука; 
	ко ће то урадити; 
	(до) када треба то урадити; 
	да ли о одлуци треба извештавати на наредним састанцима.

Учешће на састанку 
Предлажемо неколико идеја како ефикасно учествовати на састанку, а 
које могу бити од користи како онима који нису присуствовали састанци-
ма, тако и онима који редовно учествују на њима: 
	унапред прочитајте сав материјал и проучите питања о којима ће се 

разговарати; 
	пажљиво слушајте остале учеснике; 
	 јасно говорите о теми; 
	не прекидајте остале учеснике; 
	не бојте се да говорите; 
	не заборавите да је ваша перспектива само једна од многих опција.

Записник 
Сви састанци морају бити на неки начин документовани. Постоје три глав-
на разлога за то: 
	како би особе који нису присуствовале састанку знале шта се дого-

дило; 
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	како би особе које су учествовале на састанку запамтиле шта се дого-
дило; 

	ово пружа архиву онога што се догодило и увек се може консултовати.
Потребно је да записник садржи: 
	врсту састанка (нпр. састанак ученичког парламента на тему „Припре-

ма новогодишње забаве у школи“); 
	датум састанка; 
	списак присутних или одсутних (требало би бити довољно јасно ко је 

учествовао); 
	назив и број сваке тачке дневног реда; 
	у сваком одељку описати главна питања о којима је разговарано.
Није потребно записивати сваку реч свих учесника. Важно је истаћи глав-
не тачке дискусије. Ово ће осигурати да они који нису присуствовали са-
станку разумеју која су главна питања о којима се разговарало, омогућиће 
да се дискусија поново настави након неког времена. Ако је на састан-
ку донета нека одлука, треба укључити ту одлуку у записник, уз детаљан 
опис корака које треба предузети за њену примену и да ли је потребно да 
се извештава о томе на наредним састанцима. Записник мора да потпише 
председник састанка и особа која га је написала.

 Добар лидер ученичког парламента
Лидерство представља однос између лидера и оних којима он руково-
ди, односно, однос између председника учениког парламента или вођа 
појединих тимова парламента и осталих чланова парламента. Овај однос 
се заснива на сарадњи и међусобном утицају упркос различитим овла-
шћењима. Суштину лидерства не представља лидер, већ однос између 
свих учесника.
Прави лидери никада не користе силу и присилу да би мотивисали оне 
са којима раде да остваре постављене циљеве. Вођени правим лидером, 
ученици желе да остваре одређене циљеве и нису натерани на то. Успеш-
ни лидери парламента су у стању да позитивно утичу на друге чланове, да 
их подстичу да ураде неопходно да би се задатак обавио, али не зато што 
им је наређено, већ зато што они то сами желе. 
Добри лидери парламента оснажују ученике да раде заједно како би 
остварили заједничке циљеве. Они омогућавају ученицима да: дају лични 
допринос ослањајући се на сопствене идеје, знања, искуства и интересо-
вања; отворено износе проблеме; преузму иницијативу; раде са другима; 
доносе одлуке; деле одговорност за успех.
Тимски лидер ученичког парламента је усмерен на посао, али су му ва-
жни добри међуљудски односи. Ослања се на позитивни лични пример 
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и труди се да креира услове у којима други развијају и испољавају своје 
способности. Ови ученички парламенти су успешни. 
Неуспешни су они парламенти у којима је лидер: незаинтересован (није 
усмерен ни на посао ни на међуљудске односе, својим тимовима најчешће 
дозвољава да раде шта желе, пушта чланове да се боре око моћи); ауто-
ративан (висока усмереност на посао, лоши међуљудски односи; захтеван, 
не подстиче сарадњу, строго се придржава рокова, очекује од чланова да 
беспоговорно извршавају своје задатке, да ништа не коментаришу, нити 
питају, траже кривца уместо да се усмере на решавање проблема, чланови 
не могу да дају лични допринос тиму); забављачки (ниска усмереност на 
посао, одлични међуљудски односи, ослања се на моћ награђивања да би 
одржао дисциплину и постигао циљеве, избегава кажњавање, не инсисти-
ра на дисциплини, тежи да не поремети односе у тиму). 
Због тога је важно наћи баланс између усмерености на рад ученичког пар-
ламента и неговања добрих међуљудских односа (Видовић, Врањешевић 
и сар., 2005).

Конструктивно решавање конфликта
конфликт је отворена дискусија, сукобљавање различитих мишљења и 
идеја, расправљање о различитим темама, итд. Рад ученичког парла-
мента прате конфликти. Већ смо претходно навели да парламент у њима 
види прилику за размену мишљења и могућност да његовим превазила-
жењем настају боља решења и одлуке. 
Иако то изгледа невероватно, конфликт има и своју позитивну страну. По-
зитивни конфликти називају се конструктивним (Видовић, Врањешевић и 
сар.; 2005) и пружају прилику да кроз њих ученички парламент: расте и 
развија се; унапређује међусобне односе, боље сагледа и разуме друге; 
поштује разлике. Због тога, проблем није како елиминисати конфликте у 
раду парламента, већ на који начин решавати спорна питања и како их на 
конструктиван начин решавати. 
Спорна питања се могу решавати попут „два јарца на брвну“ и у том случају 
ће обе стране у сукобу изгубити. А могу се решавати попут „две козе на 
брвну“, конструктивно, и тада су обе стране у сукобу победничке (сарадња 
у решавању конфликта). Обе стране кроз разговор добијају више него што 
губе. Овакав исход конфликта је најконструктивнији јер ствара могућност 
за заједнички напредак и задовољење потреба свих страна у сукобу.
Исход конфлита може бити и другачији: да једна страна надјача другу 
(само једна страна постиже свој циљ, кроз вербалну доминацију, друга 
страна је поражена и незадовољна); кроз компромис (обе стране се одри-
чу нечега и добијају нешто кроз преговарање у конфликту). 
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Разговор је добар начин који, уз међусобно разумевање, може најчешће 
да доведе до решавања проблема. Он доприноси да се сагледају пози-
ције и интереси друге стране, и то је добар предуслов да се кроз разговор 
нађе решења спорова.
Преговарање је још један начин за решавање конфликта и тада директ-
но преговарају особе у сукобу. Преговарање помаже да се изгради однос 
сарадње са другом страном и то употребом аргумената, разјашњењем 
потреба и жеља да би се постигао заједнички споразум. Преговарање је 
веома важан процес који чини један од стубова успешног функционисања 
ученичких парламената. Приликом преговарања потребно је да стране у 
сукобу: разговарају о проблему који је пред њима; раздвајају проблем од 
особе са којом су у сукобу; покушају да анализирају ефекте и последице 
који су настали због проблема и њихову улогу у њему; представе своје али 
разумеју потребе и интерес друге стране у сукобу; покушавају да пронађу 
задовољавајуће решење. 
Преговарање неће имати смисла или га неће ни бити: уколико је прису-
тна асиметрија моћи између страна у сукобу; постоји скривени интерес/
манипулација због које се улази у процес; ако се не поштују правила пре-
говарања, а која значе поштовање друге стране.
конфликт може настати на релацији чланова ученичког парламента, чла-
нова парламента и других ученика, али и на релацији парламент – управа 
школе, директор или парламент – наставници. Одрасли у овој ситуација-
ма имају одговорност да равноправно (без демонстрирања моћи и ауто-
ритета) уђу у процес разрешења сукоба. Управо у овим ситуацијама је на-
рочито важно саслушати и разумети потребе и мотиве деловања ученика.
На конфликт се може реаговати и његовим игнорисањем, тј. избегавањем. 
Он се избегава или се потискује његово постојање чак и по цену одрицања 
од жеља и потреба. Ниједна страна не жели да се бави проблемом, нити 
да покуша да га реши. Игнорисање конфликта није пожељно, јер се неза-
довољство гомила, проблем се, “гура под тепих” и кулминацијом незадо-
вољства стварају се услови за ескалацију конфликта. 
Због свега наведеног, чланове ученичког парламента треба оснаживати да 
на препознате конфликте реагују тако што ће их решавати на конструктиван 
начин. Уколико постоји бојазан од ескалације, може се прибећи медијацији.
Медијација је начин разрешења конфликта уз помоћ медијатора који је 
независна и непристрасна, трећа страна која помаже завађеним странама 
да идентификују своје потребе, подстиче их да траже заједничко решење 
проблема, помаже им у изналажењу решења које задовољава обе стра-
не, ствара атмосферу поверења. Медијатор може бити ученик, вршњачки 
медијатор, или наставник обучен за медијацију.
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 Средства (ресурси) и услови за рад  
ученичког парламента

За успешно функционисање ученичког парламента, потребни су ресурси 
и то: просторни, материјални, новчани и људски. Одговорност школе јесте 
да обезбеди средства, адекватне услове и тиме омогући његов рад. Статус 
парламента у школи најбоље описују индикатори ресурса.
Просторни ресурси подразумевају да парламент има свој простор у коме 
се окупља, одржава седнице, планира активности или их реализује. Иде-
ално би било да је опредељена просторија за његов рад, али у недостатку 
простора парламент може делити/користити простор који је и за друге 
намене. чест је случај да се школска библиотека користи за његов рад, 
или канцеларија стручног сарадника.
Опрема и техника – Без обзира да ли је реч о засебном простору или не, 
потребно је да парламент поседује своју опрему и технику у простору (или 
делу простора, ако је библиотека у питању). Тај минимум подразумева 
сто, столице, ормариће за одлагање документације, компјутер, штампач. 
Инсистира се на томе да опрема буде заиста само ученичког парламента 
и да је нико други од запослених не користи. Приступ интернету се под-
разумева, како би се обављала ефикасна комуникација и информисање.
Потрошни материјали су важни и представљају минимум који је потре-
бан за рад (папир, тонер, флип-чарт папири, маркери, креп-траке, и др.)
Опредељена новчана средства и/или материјали за реализацију актив-
ности парламента. Један број активности се може остварити без икаквих 
материјала и новчаних средстава, али за већину јесте потребан материјал 
и новац. Средства се могу наменити за: набавку радионичарске опреме 
за функционисање вршњачких тимова, штампање едукативних прилога, 
набавку различитих материјала за реализацију ученичких акција, и др. 
Средства може обезбедити школа или, пак, донатори. У сваком случају, 
ресурси којима располаже парламент често јесте у вези са квалитетом ње-
говог рада. 

Финансирање рада ученичког парламента најчешће је дефинисано ста-
тутом. Нпр: Средства неопходна за рад и финансирање активности 
ученичког парламента остварују се: комерцијалним активностима 
ученика, добровољним прилозима ученика, професора, родитеља и 
донацијама од стране привредних организација, државних органа, 
школе и других донатора, конкурисањем за реализацију пројеката 
код домаћих и иностраних организација и реализацијом других ак-
тивности у складу са законом.
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У Бугарској, закон није предвидео да органи ученичке самоуправе 
управљају сопственим буџетом, као и да на било који начин кори-
сте средства из школског буџета. Закон обавезује директора да 
финансијски подржи активности савета / парламента, тако што 
му обезбеђује место и услове за рад. Пословник за савет ученика 
или парламента предвиђа могућност да се прикупљају новчана 
средства ученика за културне догађаје и друге школске активнос-
ти, рекреацију, спорт. Траже се ванбуџетски извори финансирања, 
попут спонзора, добротворних организација, и др.
Неке школе имају добре услове за рад, нпр. сопствене просторије 
и технику, док у друге имају проблема чак и за место одржавања 
састанака. У већини случаја ученичке самоуправе немају сопствене 
просторије и сопствену опрему, собу и технику педагошког са-
ветника користе за рад, а неку од слободних учионица за састанке.
У Србији ученички парламенти не располажу сопственим буџетом. 
У неким школама финансијска средства се издвајају из буџета шко-
ле, при чему ученички парламент некада добија готова средства 
за промовисање школе и ваннаставне активности. Често сами 
ученици донирају средства да би остварили планирану акцију (сам-
финансирање активности). Неретко ученички парламенти кроз 
своје активности сакупљају новац за своје потребе и организо-
вање разних врста прослава, хуманитарних акција, и сл. 
Услови за рад парламента у школама у Србији нису на високом нивоу, 
јер је веома ретка ситуација да парламенти имају свој простор за 
рад. Углавном користе слободне учионице, састају се у међусмени и 
проналазе алтернативне начине да одржавају своје састанке. 

Људски ресурси – омладински радник/координатор је задужен за помоћ 
парламенту од стране школе, како би у потпуности одговорио улози која 
је законом дефинисана. Партиципација ученика подразумева учешће 
одраслих, јер једино у заједничком и вођеном процесу, долази до заје-
дничког одлучивања, без обзира да ли су иницијативе дошле од учени-
ка или одраслих. Потребно је да координатору парламента тај рад буде 
у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, не волонтерски, да школа 
планира континуиране обуке којима се он оснажују за успешно вођење 
парламента и обуку ученика.
Са ученичким саветима у Бугарској раде омладински радници. Овај појам 
подразумева сваког стручњака који је задужен за пружање методолошке 
и организационе подршке савету ученика или парламенту. У већини слу-
чајева то су психолози или педагози из школе. Према европским норма-
ма, влада треба да подстиче развој добро обучених људи у омладинском 
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сектору како би ове квалификоване особе могле да олакшају развој нев-
ладиних омладинских структура. У школи ово значи да су професионалци, 
омладински радници, довољно квалификовани и мотивисани да раде на 
развоју ученичке самоуправе.
У Србији, омладински радник има другачије значење и не везује се за рад 
парламента и школу. координација рада парламента је препуштена или 
психолошко-педагошкој служби или неком од наставника који је завршио 
обуку за грађанско васпитање, или се пак сензибилисао за теме којима се 
бави парламент. Још увек не постоје јасни критеријуми избора координа-
тора ученичког парламента.
Обуке координатора парламената доприносе јачању њихових компетен-
ција за област којом се баве. Нажалост, обуке су реткост. Један од разлога 
може бити тај што у акредитованим обукама нема довољно оних које су 
релевантне, или је учешће на обукама скупо. У сваком случају, особе које 
раде са парламентом треба да у свој план обуке стручног усавршавања 
уврсте и оне којима подижу сопствене компетенције. Школа има одговор-
ност да омогући учешће омладинских радника, тј. координатора парла-
мента на релевантним обукама, јер унапређењем својих знања и вештина 
доприносе раду ученичког парламента уопште.

Из истраживања
Омладински радници/координатори наводе да у последње 3 године 
у вези са овом активношћу нису имали било какву специјализовану 
обуку (из истраживања).

***
Свака школа која ученички парламент види као снагу, која препознаје важ-
ност његовог суштинског рада (а не формалног постојања) обезбеђује на-
ведене ресурсе и тиме доприноси да он остварује своју функцију и улогу. 

 Обуке чланова ученичког парламента
Пожељно је да чланови парламента пролазе различите обуке којима ја-
чају своја знања и вештине, а која практикују у раду. Минимална обука 
подразумева да омладински радник или координатор парламента реали-
зује обуку на почетку његовог конституисања. Обука треба да обухвати 
теме везане за делокруг, надлежности, методе рада парламента, начина 
учешћа у процес доношења одлука, и др. 
Обуке треба да омогуће и стицање такозваних меких вештина, попут тим-
ског рада, ненасилне комуникације, активног слушања, лидерства, и др. 
Један од циљева обука у којима учествују сви чланови парламента, јесте 
њихово упознавање и стварање групне кохезије.
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Поједини парламентарци могу похађати обуке у складу са својим инте-
ресовањима или улогама у тиму. Тако на пример, могу се похађати обуке 
везане за комуникацију са члановима и јавношћу; обуке за управљање и 
планирање пројеката/активности; начине и технике мониторинга и ева-
луације; коришћење нових медија и друштвених мрежа у раду; и бројне 
друге теме које су у складу са интересовањима. Ово су обуке које обично 
организују удружења грађана, те је добар начин да се представници више 
ученичких парламената удружују.

Са члановима парламента се не спроводе системске, континуира-
не обуке, недовољно се уочава потреба да је то област коју треба 
унапредити. Заправо, било какве обуке су реткост. Некада зависе 
од пројекта у коме школа учествује. Поједини чланови парламента 
се сами сналазе: „ми се сами обучавамо“, трагајући за обукама дру-
гих организација (тимбилдинг, лидерство, организовање догађаја, 
и сл). Овакве обуке перципирају као важније за њихов лични развој 
него за оснаживање и примену у раду парламента. Радионице за 
лидерство ни ученици ни наставници не препознају као важну 
тему за парламент.

 Планирање у ученичком парлементу
Сваки рад парламента треба да се заснива на добром планирању, и то 
кроз стратешко, годишње, акционо и пројектно планирање. 
У стратешком планирању (доноси се за период од више година) важно је 
да ученички парламент дефинише: визију – јасну слику будућности уче-
ничког парламента и његове улоге у школи и заједници; мисију – исказ 
о томе шта је парламент, чему тежи и због чега постоји; мисија треба да 
„води“ парлемент из места/стања на коме се налазе у место/стање где 
желе да „стигну“ и да одражава вредности, уверења, област деловања, 
приступ; на пример: Наша мисија је промоција вредности толеранције, 
равноправности и активизма младих, активног учешћа деце и младих у 
доношењу одлука, кроз организовање акција, кампања, вршњачких обу-
ка, трибина, радионица и других јавних догађаја... (Стефановић, Жунић, 
2007); вредности – јасне вредности за које се залаже ученички парлемент 
и у складу са којима ради и делује, нпр. поштовање дечјих и људских пра-
ва, активно учешће младих, развијање партнерства, поштовање закон-
ских одредби, и др. Све активности ученичког парламента усмерене су ка 
визији и мисији, а одвијају се у складу са постављеним вредностима.
На стратешки план се, као његова даља кокретизација наставља годишње 
планирање ученичког парламента.
На почетку конституисања, сваки парламент треба да начини годишњи 
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план рада и о њему информише школу и остале ученике. За планирање 
активности се може користити техника описана у радионици број 13, која 
на демократски начин укључује све чланове у предлагање и одређивање 
приоритета, рад и активности. Треба имати у виду да многе активности 
парламент ради у сарадњи са школом, управом школе (избор уџбеника, 
самоевалуација, учешће на седници настаничког већа, обележавање Дана 
школе, значајних датума, и сл) и због тога је важно да у планирање буде 
укључен и омладински радник или координатор парламента. Наравно, 
годишњим планом се планира евалуација рада парлемента. Након бре-
инсторминга, дискусије, одређивање приоритета, и др. договорене актив-
ности се постављају у табелу годишњег плана тако што се распоређују по 
месецима. Парламент може консултовати календар важних датума како 
би обележили неке од њих (нпр. 16. новембар – Дан толеранције; 19. но-
вембар – Међународни дан детета; 22. април – Дан планете Земље, и сл.
Акционо планирање даље конкретизује сваку активност која је предвиђе-
на годишњим планом. Акционо планирање је детаљно представљено у 
радионицама.
Пројектно планирање представља вид планирања са сврхом прикупљања 
средстава потребних за реализацију активности. Пројектно планирање је 
детаљније представљено у истоименој радионици.

 Евалуација рада парламента – политика и планирање 
засновано на доказима

Евалуација рада парламента треба да обухвати анализу свих индикато-
ра који су наведени као важни за рад парламента: почев од критеријума 
и демократских процедура избора до начина одлучивања и функциони-
сања тима; одлука у чијем доношењу су учествовали; активности које су 
ишле у сусрет задовољавању права и потреба ученика; ресурса која су 
била на располагању, све до комуникације и уважавања од стране уче-
ника, наставника и управе школе. Потребно је установити индикаторе ус-
пешности за сваку од наведених ставки, и друге које су важне парламенту 
и на основу тога бирати начине њиховог доказивања.
На основу добијених увида, парламент прави план акције како би радио 
на унапређењу појединих сегмената који су се показали као мањкави. 
Укључивање наставника, служби/тимова и управе школе у процес пла-
нирања и реализације је подразумевајући, како би могли да из домена 
своје одговорности унапреде рад и отклоне уочене недостатке. Евалу-
ација рада парламента обухвата све актере (ученике парламента, ученике 
школе, наставнике, управу школе, омладинског радника/координатора); 
различите начине прикупљања информација (фокус групе, анкетирања, 
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увиди у документацију, и сл). 
честа је пракса да евалуација ученичког парламента изостаје или се фор-
мално своди на неструктурисану дискусију током састанака.

Из истраживања – евалуација парламента
У неким школама је уобичајена пракса да се на радним састанцима 
између парламента и директора разговара о питањима везаним 
за функционисање парламента, као и о заједничким активностима 
ученичког парламента и наставног особља. У неким школама пар-
ламент спроводи сопствена истраживања о степену задовољства 
образовним процесом.
Понекад се анализа ученичких парламената обавља на крају 
школске године, у виду дискусије са координаторима парламената, 
или се користе евалуационе листе за оцену рада, док се у већини 
школа о овим темама расправља на самим састанцима парла-
мента. Такође, постоје школе у којима се уопште не евалуира рад 
парламента, што додатно успорава развој могућности за даље и 
додатно унапређење његовог рада.
Већина ученика у истраживању наводи да су на неки начин питани 
за мишљење о функционисању ученичког парламента.

***

Изабрани представници заступају вољу свих ученика, доносе одлуке 
које се тичу школе у целини и дужни су да обавештавају све ученике о 
донетим одлукама. Уколико нису задовољни њиховим радом, ученици 
могу да опозову своје представнике у парламенту. Процес доношења 
одлука базиран је на конструктивном дијалогу. Парламент треба да 
има правилник о раду. Ученички парламенти засновани су на принципу 
равноправности и поштовања различитости. Сваки ученик има право, 
али и обавезу, да изнесе своје мишљење. Сви ученици су равноправни. 
За успешан рад парламента потребни су ресурси, редовна евалуација, 
планирање засновано на потребама/правима ученика.

 Мотивација за укључивање у рад  
ученичког парламента

У наставку дајемо предлоге за чланове и председнике парламента о томе 
како да заинтересују ученике да учествују у активностима ученичког парла-
мента преузете из Водича за ученике, који је објавио Организациони одбор 
уније ученика европских средњих школа (OBESSU). Предлаже се да се с овим 
упознају и омладински радници који координишу рад ученичког парламента.
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Увек питајте за мишљење групе
Иако понекад мислите да сте у праву у свему, важно је признати чиње-
ницу да сви грешимо и када се чује више мишљења, шансе за успех 
су веће. Зато је увек важно питати групу за мишљење уколико желите 
донети било какву одлуку. Морате свим члановима групе показати да 
је њихово мишљење битно. Ученици треба да буду свесни важности и 
ефекта свог мишљења. Ако нису саслушани у својој групи, како ће веро-
вати у ефекат који могу имати на друге актере (кључни фактори – људи 
и организације)?

Дискутујте и покушајте да решите постојеће проблеме  
у групи или организацији

Добро је познато, што већу групу имате, то је могуће више конфликата. 
Један од начина да се то спречи је да се редовно разговара са људима. 
Само их питајте како су и да ли су приметили нешто необично или неза-
довољавајуће. Биће им драго да имају прилику да то поделе. Послушајте 
њихова запажања и проблеме, побрините се да знају да вас занима. Ва-
жно је показати људима да је група сигурно место за њих и да припада 
сваком члану.

Помешај ствари
Да бисте одржали занимљиве састанке, морате имати разне забавне ак-
тивности и методе као што су „енерџајзери (еnergizers)“ тако да никад не 
постане досадно или претерано формално.

Проведите време заједно када је то могуће
контактирајте своје активисте, чак и ван формалног састанка; информа-
тивни скупови и догађаји су одличан начин да останете у контакту и укљу-
чите све у рад. Састанци лицем у лице важан су део комуникације у орга-
низацији!

Подстакните разговор
Важан део доброг тимског рада је међусобна подршка и разумевање 
међу вршњацима. Једини начин да подржите друге људе јесте да знате 
њихове мисли и идеје које су вољни да деле. Овде разговор игра своју 
улогу. као одрасла особа требало би да подстакнете све учеснике да раз-
говарају једни са другима, да пронађу заједнички језик и да разговарају 
о различитим проблемима, без обзира на комуникационе алате које ко-
ристите. Ако сматрате да вам недостају вештине и ставови за управљање 
тим процесом, обавезно пронађите посредника који вам може помоћи.
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Будите доступни
као што је речено, будите свесни да ученици треба да се осећају добро ту 
где се налазе. Они морају знати да им група може помоћи када наиђу на 
изазове током рада на пројекту. Овде нема хијерархије када је у питању 
подршка сарадницима, већином су сви само пријатељи који постижу циљ.

Поделите одговорност
када дође време за доношење одлука, омогућите свима да учествују и да 
кажу шта желе да ураде, о којој теми желе да разговарају и на којој раде.

Дозволите им да размишљају изван оквира, допустите им да 
шире свој ум! Охрабрите разлике у мишљењима!

Постоји стара изрека “Све су врсте потребне да би се направио свет” што 
значи да свака особа има свој допринос у овом свету. Нажалост, обич-
но следимо шему коју намеће друштво, а да не користимо пун капацитет 
свог ума. Ваш посао као активисте је да подстакнете младе да размишљају 
ван оквира. Препоручљиво је имати различита мишљења која ће показати 
какве су реакције када други виде ваш пројекат или кампању. Покушајте 
да објасните важност прихватања различитих перспектива, чак и када се 
не слажете са неким.

Похвалите сваког члана
Важно је да сваки члан ваше групе зна да је његов рад примећен и цењен. 
чак и ако оно што ради није тако добро, морате га охрабрити да настави. 
Сви волимо да нас хвале, тако да је важно развијати осетљивост да се 
уочавају и исказују добре стране чланова тима, похвалити њихове пос-
тупке, труд, енергију, особине којима доприносе раду, и сл. Ово вам по-
маже да изградите самопоштовање које је свима потребно.

Учите се на туђим грешкама и допустите другима  
да уче на вашим

Никада не треба критиковати без објашњавања шта и како је боље. Свако 
би требало да има шансу да исправи своје грешке извођењем истог задат-
ка, након што је имао времена да размисли о томе како могу поправити 
ствари, можда уз помоћ искуснијег вршњака. када у групи нешто пође 
по злу, добра је лекција за све да виде како да се носе са тим, тако да 
сви могу да науче из те ситуације. Важност разумевања никада не треба 
потцењивати и пресудан је део развоја ваше групе и вас самих. Након за-
вршетка активности, размислите о следећим питањима:
	Могу ли то учинити другачије?
	Зашто је то важно?
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	како бих то сада урадио?
	Шта сам научио из тога и како да научим људе да не праве исту грешку?

Људски је грешити
Из горе наведених разлога, важно је да признате своју грешку када је на-
правите, тако да сви виде да није крај света ако је грешка направљена. 
Тада се можете надати да ћете научити нешто из тога. Међутим, може 
бити штетно не признати или чак понављати је без разлога.

Не заборавите да се забавите!
Након свих напорних послова које сте морали учинити да би нешто по-
стигли, следи нови свет забаве. Постоје случајеви када морате напорно 
радити, али будите сигурни да не трошите сву енергију на само један од-
ређени пројекат. Забавите се са члановима тима након што завршите по-
сао, шалите се, радите забавне ствари!

 Већа видљивост рада и резултата  
ученичког парламента

Данас бити добар у послу није једини предуслов за напредак. Ако вас 
кључни људи не примете, вероватно ћете пропустити могућности упркос 
напорима и резултатима. Исто се односи и на организације, укључујући 
ученичке парламенте. Што више особа зна о уложеном труду, више 
подршке ћете добити и већи утицај ћете имати.
Да би се осигурала видљивост и транспарентност њихових активности, 
озбиљне грађанске организације развијају посебне комуникационе стра-
тегије. Они анализирају потребе организације у смислу публицитета и 
видљивости, њихову потенцијалну публику, могућа средства комуника-
ције, идентификују циљеве, циљне групе и начине утицаја на њих. Орга-
низација са јачим реномеом имаће свој лого, слоган и низ других атрибу-
та који ће га учинити препознатљивим у заједници.
Овде ћемо дати неколико савета ученичким парламентима, који без раз-
вијања посебних стратегија у овој фази могу бити ефикасни у оглашавању 
у школи и ван ње. Најбоље је то учинити кроз догађаје које организује 
парламент, што је и срж његових активности. На овај начин не само да се 
стиче популарност, већ се привлачи и учешће других.
Замислите да на вашем догађају буде много више људи него што сте оче-
кивали, гледајући насмејана лица из целе школе, па чак и локалне зајед-
нице. Они су овде зато што сте их привукли да буду овде. Радознали сте 
да сазнате како се то постиже, под условом да имате мали буџет (ако га 
уопште имате) и немате много снаге. Одговор је у доброј визуелизацији.
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Добро дизајнирани постери, леци и постови на друштвеним мрежама 
могу привући пажњу многих људи и довести их на ваш догађај, без потре-
бе да улажете много новца или времена.
Сваки школски догађај је другачији. Иако су многи савети и трикови за 
промоцију исти, начин на који их примените на различите догађаје мора 
бити прилагођен њиховим специфичностима. Следећи догађаји се веро-
ватно дешавају у вашој школи сваке године:
	концерти,
	добротворне акције и прикупљање средстава,
	избори за ученички парламент,
	спортске игре,
	школске прославе,
	сценске представе.
Свима ће бити потребан јединствени стил да би се промовисали. Уоста-
лом, оно што је потребно да би људи дошли на видео игрицу разликује се 
од онога што је потребно да би дошли на митинг.

ПЕТ ефикасних савета који ће вам помоћи да промовишете 
школски догађај

Без обзира на ваш догађај, ових пет савета помоћи ће вам да га промови-
шете другим ученицима, наставницима, родитељима и локалној заједни-
ци, и надамо се да ћете повећати број присутних на вашем следећем до-
гађају.
1.  Привуците пажњу
Међу многим активностима у вашој школи, важно је користити дизајн 
који се истиче и који каже: “Хеј, погледај ме!” То значи створити нешто 
упечатљиво, смело и живописно.
Плакати и леци имају моћ окретања главе у ходнику, док слике на друштве-
ним мрежама могу натерати људе да обрате пажњу на ваш догађај. Овај 
поглед у секунди може бити све што вам треба!
2.  Користите друштвене мреже
Друштвене мреже су место где многи ваши пријатељи, другови (али и нас-
тавници) проводе своје слободно време. Сваких неколико сати провера-
вају Facebook, Instagram, па чак и Twitter, како би видели шта се догађа у 
друштву.
Ово сазнање можете искористити за креирање вашег догађаја. Наиме, 
можете направити постове на друштвеним мрежама – попут слика с ци-
татима или мини постере који чине да људи обраћају пажњу и прочитају 
више о вашем догађају.
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3.  Креирајте видео записе
Људи воле да могу замислити (визуализовати) шта је догађај. Гледање 
других људи који се забављају или припремају за догађај може помоћи у 
побуди интересовања.
Ако имате видео записе са претходног догађаја (инфографике, тизере), 
можете их користити као начин за промоцију свог следећег догађаја на 
друштвеним мрежама. Или можете користити Instagram да направите 
мини-документарне филмове о својој припреми или ономе што би људи 
могли доживети на догађају, у “причама” које могу да виде сви ваши пра-
тиоци.
На пример, ако припремате школски концерт, можете да покажете део 
припрема учесника или постављања бине. Након концерта, наравно, мо-
рате објавити и оно што сте постигли.
4.  Фокусирајте се и на офлајн свет
Не заборавите да и лично циљате људе. Постери, леци, брошуре и програ-
ми могу бити заиста ефикасни у генерисању интереса за ваше активности 
и промоцији вашег успеха.
Ако плакате можете поставити на стратешка места у школи и око ње, где 
их могу видети они којима су намењени, можете да постигнете велики 
пораст присуства и популарности.
5.  Користите медије своје школе
Ваша школа вероватно већ има неке медијске канале које користи за по-
везивање са родитељима, ученицима или за промоцију нових потенцијал-
них ученика. То може бити било шта, од електронског часописа, школског 
радија, до YouTube канала или Facebook странице.
Можете питати директора (стварно би било лепо) да ли можете да корис-
тите један од тих за промоцију вашег догађаја. Може вам омогућити да 
објавите пост који ће вам пружити приступ много већој публици! 

Могуће актвности и примери добре праксе 
ученичких парламената 

 Примери добре праксе
Ученички парламент има надлежности које га обавезују да своје дело-
вање усмери на њихово свеобухватно испуњење. То значи да се парла-
мент неће бавити само активностима које су им тренутно интересантне и 
забавне већ има одговорност да се укључује у рад тимова, покреће теме 
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са органима школе које су важне за ученике, доприноси раду тимова, нпр. 
тима за самовредновање школе, или тима за превенцију и заштиту деце 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, и других ти-
мова. 
Навешћемо неке облике рада ученичког парламента, илустроваћемо при-
мерима њихову праксу и праксу партиципативних омладинских група у 
оквиру рада удружења грађана. 
Вршњачке обуке (радионице) – чланови парламента су у оквиру тима за 
превенцију насиља и дискриминације окупили вршњачке едукаторе који 
су прошли обуке на ову тему. Едукатори са вршњацима реализују радио-
нице чији су сценарији тако конципирани да учеснике ставља у различите 
улоге, проблемске ситуације, децентрацију, могућности размене својих 
искустава и предлога о томе на који начин различити носиоци одговор-
ности могу ове проблеме превенирати. Неке од тема радионица: Насиље 
у партнерским везама; Дигитално вршњачко насиље; Шта је дискри-
минација, како је препознати и механизми заштите; Предрасуде и сте-
реотипи међу вршњацима. Вршњачке обуке као активност младих може 
бити везана и за теме везане за репродуктивно здравље младих, попут: 
превенција полно преносивих болести, превенција нежељене трудноће, 
када је право време време за сексуални однос, и др. Наравно, ученич-
ки парламенет прати обука за младе у локалној заједници и шире и тако 
своје чланове едукује како би спремније реализовали вршњачке обуке на 
различите теме. Или, у сарадњи са наставицима обликују радионице које 
касније изводе са вршњацима.
Форум театар представе. Једна од облика драмских форми која се може 
применити у раду драмске секције школе, самим тим и као активност 
ученичког парламента јесте облик форум театар представа као облик 
примењеног позоришта. Theatre of the Oppressed или позориште потла-
чених (Freire, 2002)  је добра техника трансформативне форме подршке 
угроженим, маргиналним групама. То је систем позоришних радионица 
и интерактивних представа чији је основни циљ указивање на постојећи 
проблем појединца. Проблем се приказује кроз причу о главном јунаку, 
протагонисти који се носи са одређеним животним проблемом и који упр-
кос томе, доживљава пораз. Задатак модератора представе је да омогући 
публици да се укључи, на тај начин што ће их ангажовати на проналажењу 
решења. У сценама за које особа из публике сматра да су кључне за пре-
усмеравање тока приче, а самим тим и крајњег исхода, она заузима место 
јунака на сцени и чини оно што сматра неопходним да би ствари постале 
другачије. На овај начин, указује се на конкретне проблеме са којима се 
припадници одређених друштвених група сусрећу, али се и отвара прос-
тор за покретање и унапређење њиховог положаја (позив на солидарност, 
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изналажење конкретних, конструктивних решења за дате ситуације). циљ 
је понудити што више могућности и осетити како је бити у одређеној уло-
зи, како би разумели некога ко је потлачен, над ким је вршена дискрими-
нација по било ком основу. 
Да би чланови парламента реализовали форум театар у свом раду, по-
требно је да прођу обуке, и то може бити иницијатива за покретање ван-
наставних активности и секције на којима би се могла увежбавати ова тех-
ника. Важно је напоменути да бројне организације које раде са и за децу 
у оквиру омладинских група користе ову технику у раду, имају велики број 
представа, те да је њихово гостовање у школи могуће. Неке теме форум 
театар представе коју су млади реализовали су: образовање, дигитално 
насиље, дискриминација, запошљавање, буџетска издвајања за децу и 
породицу, инклузивно образовање, партиципација и сл. Форум театар 
представе на ове теме можете погледати на YouTube каналу Отвореног 
клуба: https://www.youtube.com/user/Otvoreniklub 
Дебате могу бити активности којима ученички парламент у фокус ставља 
оне теме које су од интереса за ученике. Техника дебате је доста примењи-
ва у настави, али се у оквиру парламента или одређених секција могу ор-
ганизовати као дебатне вечери. Сучељавањем мишљења аргументима, 
доприноси се развоју критичког мишљења деце и младих. Потребно је 
пажљиво одабрати теме дебата како би и страна за и страна против имала 
прилику за јаку аргументацију. Теме дебата које су вршњаци реализовали 
у школама: Ученици и наставници не улажу довољно у међусобне добре 
односе; Ученици прво да се науче одговорности а тек онда да учест-
вују у доношењу одлука; Одрасли најбоље знају шта је добро за децу. 
Теме дебата се могу тицати и неке друштвено провокативне теме око које 
још увек није посигнут консензус: Ријалити програме треба укинути јер 
лоше утичу на младе; Да ли младима треба ограничити време касних 
излазака у град до 23 часа? Друштвене мреже доносе младима више 
штете него користи; Увођењем предмета о репродуктивном здрављу 
смањиће се број малолетничких трудноћа; Увођењем друштвено-ко-
рисног рада може бити смањено насиље и васпитни прекршаји ученика 
у школама; Школа има највећу одговорност у превенцији дискримина-
ције ученика; Позитивна дискриминација подстиче развој толеранције, 
Улазак у ЕУ обезбеђује здравију животну средину; Графити су умет-
ност?; Миграције младих треба подржати; И приватни факултети су 
ОК; Држава уласком у ЕУ губи културни идентитет; Млади су безбедни 
на интернету; Навијање је хулиганство?!; Батину треба забранити!; 
итд.
Квизови су честа забавна форма која процењује знања и вештине екипа и 
такмичарски карактер је њено основно обележје. квизови се могу органи-
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зовати на различите теме. Приликом конципирања питања треба водити 
рачуна да она не буду искључиво она која се заснивају на декларативним 
знањима, већ тражи вештине ученика у различитим ситуацијама. У по-
следње време се доста користити Kahoot квиз. То је апликација уз помоћ 
које се може играти квиз преко телефона или компјутера. Потребно је да 
наставник или ученички парламент направе квиз на неку тематску област, 
а ученици појединачно, или у унапред одређеним групама одговарају на 
питања из квиза преко својих телефона, таблета или других уређаја који 
имају могућност приступа интернету и инсталирања апликације. Водитељ 
квиза и учесници имају аутоматски увид у тачност одговора, бодове и ранг 
листу, што квиз чини интересантнијим и динамичнијим. 
Ученичке акције су различите креативне форме којима млади третирају 
одређени проблем или задовољавају своје потребе. карактерише их 
оригиналност, ангажованост већег броја вршњака, добро комуницирање 
са циљном групом... Неки примери успешних акција које су реализова-
ли парламентарци и омладинске групе удружења грађана наведени су у 
делу радионица овог приручника.
Још неке акције:
Маскенбал – маскирање у историјске личности које припадају некој 
рањивој групи и које су због свог личног својства биле изложене дискри-
минацији или насиљу. У склопу маскенбала свако у двоминутном пред-
стављању свог лика описује његову специфичност и тешкоће са којима су 
се суочавали током живота.
Улични перформанс – скретање пажње на заборављене и непомињане 
жене, суграђанке које су својим радом и делима завредиле пажњу која 
је изостала. Велики бели флип-чарт папири су постављени по улици, про-
лазницима се даје инструкција да на њих упишу имена знаменитих жена, 
а потом наводе детаље те знаменитости. Остали пролазници допуњавају 
и уписују чињенице којима располажу и тиме осветљавају живот локал-
не хероине. Сличан перформанс се може радити и на тему: поједници у 
земљи који су допринели унапређењу положаја деце (кроз историју или 
савременици); или деца (у историји или данас која су својим делима за-
вредила пажњу и углед). 
Лице и наличје школе – ученици сликају све оно што по њиховом мишљењу 
јесте добро у школи (лице школе) и све оно што је лоше (наличје школе). 
Парламент врши селекцију слика, организују изложбу и тражи мишљење 
од вршњака о “наличју” које ће у наредом периоду заједно са школом – 
исправити. Или, упутити захтев школи да уочену неправилност отклони.
Богатство различитости – по чему смо сви исти; по чему смо све раз-
личити. Средство изражавања је слика којом поједици на уметнички на-
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чин педстављају различитости кроз контрасте, поентирајући да су разли-
читости природне и обогаћују свет. креативност ученика у приказивању 
различитости кроз слику су изразито велике, а важна су превентивна ак-
тивност за дискриминацију и насиље проистекло због различитости.
Кратки видео записи – уметничко изражавање је одувек била тема 
блиска младима. Снимање кратких видео записа (двоминутних) на од-
ређену тему, потом њихова селекција и организoвање пројекције, или 
постaвљања истих на ФБ страницу школе или друштвених мрежа парла-
мента, добар је начин скретања пажње на неку тему и осватљавања неког 
проблема. 
Конкурси парламента у различитим категоријама: најспортиста; најдухо-
витији ученик; херојски поступак ученика; најволонтер, као и друге кате-
горије за номинацију. На овај начин се пажња среће и на друге вредности 
које се желе истицати и промовисати, не само школска знања и постиг-
нућа.
листа активности коју парламент може организовати је неисцрпна: истра-
живања, анкете, фокус групе са вршњацима; тематске журке са саморегу-
лацијом дисциплине; хуманитарне акције; обележавање важних датума; 
недеља лепих речи; трибине и ТОП листа саговорника на различите теме; 
недеља различитих култура; виртуелне онлајн презентације; тематски 
биоскоп; спортске манифестације кооперативног карактера; ученичко 
саветовалиште и центар за медијацију; тематске изложбе; истраживачки 
задаци; кутија поверења; школски зид за графите; облици партиципатор-
не драме и интерактивног израза попут игроказа, скечева, позоришних 
представа, анимација, перформанса, интерактивних изложби и др.
ПРИМЕР – Вредновање рада наставника. 
Парламент је стручној служби изнео предлог да би у наредном периоду 
волели да ураде евалуацију рада професора у школи, у склопу разма-
трања односа сарадње ученика и запослених. Заједно са наставницима и 
стручном службом су дефинисани критеријуми профила доброг наставни-
ка, а потом су ученици могли анонимно да предлажу оне за које сматрају 
да се највише уклапају у критеријуме. Било је потребно написати аргумен-
тацију за свој предлог, навођењем конкретних поткрепљујућих примера. 
комисија коју су чинили представници стручне службе и парламента су 
пребрајањем гласова и аргументацијом дошли до пет наставника који су, 
по мишљењу ученика, омиљени. Наставнички колектив и ученици су ин-
формисани о томе ко су и на основу којих особина, каректеристика у раду 
су они одабрани. Све је поткрепљивано позитивним примерима. Неки 
од критеријума који су наведени: лепо објашњава градиво, правично 
оцењује, показује интересовање према предлозима и проблемима деце; 
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“стало му је” да научимо и труди се када објашњава; доследан у захтеви-
ма; на часу је занимљиво, не предаје него даје интересантне задатке и 
питања, и сл.
ПРИМЕР – ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА (Pink Shirt Day) – 25. 02. 2015. годи-
не у Природно – математичкој гимназији „Св. кл. Охридски “
Ученички парламент Природно – математичке гимназије „Ст. кл. Охрид-
ски” у Монтани, у оквиру програма за превенцију насиља у школи, иници-
рао је и промовисао одржавање још једне школске активности 25. фебру-
ара 2015. године – Дан ружичастих мајица.
Сваке године последња среда у фебруару позната је као дан борбе против 
вршњачког насиља у канади. Позната је и под називом “Дан ружичастих 
мајица”. На овај дан ученици и наставници носе ружичасто како би на 
симболичан начин представили свој положај и неодобравање насиља у 
школама. 
Све је почело у знак протеста против вршњачког насиља у канадској про-
винцији Нова Шкотска. Потом су догађај организовала два ученика – Деј-
вид Шеперд и Травис Прајс. На почетку школске године у септембру 2007. 
године, група старијих ученика исмевала је и малтретирала једног ученика 
због доласка у школу у ружичастој поло мајици, након чега је дечак плакао. 
Следећег дана, два горе споменута ученика одлучила су да купе и поделе 
својим другарима из одељења 50 ружичастих мајица у знак подршке деча-
ку који је злостављан. Ова иницијатива брзо добија на популарности код 
ученика из других школа путем смс-ова, е-маила и након објаве штампа-
них медија и телевизијских емисија. Премијер канадске провинције Бри-
танска колумбија Гордон кемпел је 2008. године прогласио 27. фебруар 
даном борбе против вршњачког насиља. Следеће године, 25. фебруара, 
многи ученици су такође прославили овај дан, тако што су дошли у школу 
у ружичастим мајицама и другој ружичастој одећи на којој је писало „На-
сиље престаје овде“ и „Дан ружичастих мајица“. Убрзо је ову иницијативу 
канадских ученика усвојило хиљаде школа широм света, а 2011. године 
око милион ученика из преко 25 земаља је прославило овај дан. 
Многи ученици бивају малтретирани од стране других ученика, понекад 
чак и свакодневно. Зато се наша школа и ове године као подршка придру-
жила кампањи. Наш мото је – НАСИЉЕ ПРЕСТАЈЕ ОВДЕ!
Овог дана спроводили смо следеће активности:
	Поставили смо таблу са порукама о томе како да будемо бољи, то-

лерантнији и покажемо више поштовања за људе око нас. Не бисмо 
смели да узнемиравамо једни друге. Доделили смо петом разреду 
задатак да направе плакат обојен различитим бојама са позитивним 
порукама које су написане на картонским мајицама.
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	 Ученици осмог разреда направили су огласну таблу, на којој су пред-
стављене врсте насилника и улога насилништва у друштву.

	Пети разред је организовао наручивање ружичастих мајица са порука-
ма. Многи ученици и наставници су их обукли, изражавајући свој став 
на тај начин. 

	Ученици десетог разреда правили су ружичасте слаткише и колачиће 
за све.

	 Припремљена је презентација која је представљена ученицима петог 
и шестог разреда.

	Одржана је дискусија “Безбедност на интернету и злостављање путем 
интернета”, а ученици – волонтери Природно-матемачке гимназије 
обучавали су ученике осмог разреда.

	 Направљени су и ружичасти тањирићи који су подељени свима у 
школи.

	У току наставе, сваки учитељ разговарао је са својим разредом о томе 
како да будемо толерантнији једни према другима.

	Вршњаци су имали прилику да на посебним папирићима напишу јед-
ни другима поруке. 

Иницијативе парламента могу превазилазити оквир школе и бити усмере-
не на локални ново, нпр: давање предлога за богаћење културних, спорт-
ских, забавних програма за младе; волонтеризам на локалу; укључивање 
младих у локални савет за младе, и др.

Слабости рада ученичког парламента
Ученички парламент, поред својих добрих страна, суочава се и са одређе-
ним изазовима у раду. Ученици то наводе као слабости рада парламента и 
сматрају да је основни проблем у функционисању парламента у њиховим 
школама то што нису дефинисани:
	начини избора представника за ученички парламент – често изостаје 

демократски начин избора; 
	критеријуми за избор ученика у ученички парламент;
	процедуре расправе;
	делокрузи активности;
	начини комуникације између парламента и школе.

Често је изражена декоративна улога ученичког парламента 
(постоји да би постојао, зато што је парламент законска обавеза) 
и нема праве партиципације – негује се послушнички карактер код 
ученика.

Бројна истраживања међу младима рађена у претходном периоду (Отво-
рени клуб, 2019 и Ужички центар за права детета, 2007, 2013) говоре да 
некада нису задовољни функционисањем ученичког парламента у својој 
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школи и наводе следеће разлоге:

	неодговарајуће време одржавања састанака (Обично је у међусмени, 
а ми тада имамо седми час, никада не постоји фиксирано време за 
састанке. Половини не одговара јер су на часовима у то време...);

	незаинтересованост ученика, наставника, школе (Тамо се причају глу-
пости. У почетку сам била мотивисана да допринесем раду парла-
мента, али то изгледа као дебатни клуб, нико никога није слушао, 
свако само о свом проблему прича. И тако стално... ништа конкрет-
но... Професорка је прокоментарисала да би нам било боље да учимо 
уместо да губимо време на парламенту. Питали смо професорку да 
нам помогне да организујемо турнир, рекла је да она нема времена 
јер има довољан број часова.);

	неинформисаност о парламентима и могућностима – добробитима за 
ученике, школу, наставнике, родитеље, локалну заједницу (Постоји 
парламент у мојој школи, али ја не знам шта он ради... То ме не ин-
тересује јер се само расправља о матури и екскурзији. Седам дана 
смо изгубили расправљајући да ли треба или не треба да изађемо са 
предлогом за смену професора. 

	неозбиљност представника који ту седе (Неки који седе немају појма 
што су ту, неки дођу само да коментаришу и оговарају туђе пред-
логе и да само критикују сваку одлуку парламента, понашају се као 
права опозиција, али коме?);

	неефикасност и неорганизованост (Већ други састанак смо на истој 
тачки дневног реда. Свако прича о томе шта хоће и колико хоће, 
а председник парламента никако да заустави дискусију, сумира и 
стави на гласање. Мислим да ни остали не знају шта треба да се 
ради, па зато силно време потрошисмо на празну причу, полуисти-
ну... Формирали смо парламент, и чекамо да нас наставници позову 
да учествујемо у неким тимовима. Као, ми знамо нешто...

	нетолеранција и неприхватање различитог мишљења (Страх ме да 
кажем шта мислим јер ће велики број омаловажавати мој предлог. 
И тако стално, на сваки предлог се исти појединци подсмевају а 
ништа конструктивно да предложе. Многи ћуте, а онда најглас-
нији излобирају за своје продлоге. Изгледа да је једино важно бити 
гласан...);

	изабрани представници без демократског одлучивања (Предложио 
разредни ко ће у парламент. Ми се кандидујемо, а онда школа раз-
матра наше предлоге и одабира представнике.);

	неприхватање парламента од стране професора – “минирање” на 
сваком кораку, омаловажавање и парламента и активности и ученика 
који су изабрани као представници (Ми немамо буквално време када 
можемо да одржимо парламент. И у том заказивању потрошимо 
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силно време и енергију. Некада се поклопи са часом и професорка ми 
не дозвољава да напустим час. И то уз јако увредљиве коментаре 
на рачун парламента. Често коментаришу да парламент доприно-
си ољагавању наставника и да се некада знало у школи ко су наста-
вници а ко ученици, ко одлучије а ко слуша... Многима се диже коса на 
помен парламента). (Стефановић, цицварић, 2007).

 Зашто наставници и ученици имају негативан став
Неки наставници имају негативан став према парламенту. често се ис-
постави да је суштински разлог заправо скромне или никакве информа-
ције које имају о ученичким парламентима. Поједини не желе о томе 
више ни да знају, страхујући да ће им бити наметнута обавеза која ће им 
одузети и оно мало слободног времена које имају. Они сматрају да уче-
ници у парламенту губе време и тако занемарују редовне школске оба-
везе. Парламент доживљавају као претњу ауторитету професора: Ја сам 
одрастао и ја најбоље знам шта је добро за њих (Врањешевић, цицва-
рић, 2019). 

Изводи из истраживања – недовољна подршка ученичком парламенту
Као разлог недовољне подршке ученичком парламенту од стране 
наставника, наставници најчешће наводе: одсуство са часова, да 
на акције парламента ученици гледају као на начин да се злоупо-
треби оправдано одсуство. 
Наставници показују неразумевање за све акције, турнире и до-
гађаје који се организују од стране ученичког парламента, због 
честог изостајања са часова. У другим школама ситуација је боља, 
те се активности организују ван наставе како се избегли горе на-
ведени проблеми.
Недовољна информисаност и мотивисаност наставника, усмере-
ност на своје предмете и друге пројекте на којима су ангажовани 
су такође разлози недољвољне подршке парламенту.
Омладински радници верују да је једна од препрека у раду то што 
наставници имају мало разумевања за њих, а у неким случајевима 
их буквално ометају, не схватају их озбиљно.
Као разлог недовољне подршке од стране ученика, наставници 
наводе незаинтересованост и оптерећеност ученика наставним 
и ваннаставним активностима; не схватају озбиљно; сматрају да 
губе време; не познају рад парламента... 
Велики број ученика и наставника не зна шта су ученички парла-
менти и због чега су они значајни. Често се парламент бави собом 
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и сопственом организационом структуром, те сматрају да нису 
доживели добробити од његовог функционисања. По њиховом 
мишљењу, слаба информисаност о ученичким парламентима је 
кључни разлог што парламенти не функционишу тако добро. 

Истине и заблуде о ученичком парламенту
 Ученички парламент омогућава више права за ученике, а мање за 

наставнике.
Заблуда. Формирање ученичких парламената не представља губитак ау-
торитета код наставника, већ представља могућност за остваривање ос-
новних људских права и утиче на бољу међусобну сарадњу између настав-
ника и ученика. 
 Својим радом и деловањем парламент не сме да крши права на-

ставника.
Истина. Границе у остваривању права су дефинисане правима других, што 
значи да у остваривању сопствених не можемо угрозити право другога 
или чак неко своје право. 
 Лидери ученичких парламената треба да буду они који планирају да 

се баве политиком.
Заблуда. Ученички парламент припрема ученике за живот у демократ-
ском друштву и не представља регрутни центар за будуће политичаре. На-
жалост, у неким школама, председници ученичких парламената бирани 
су зато што припадају подмлацима политичких партија.
 Професори много боље разумеју потребе ученика, него они сами 

зато што су професори старији и искуснији. 
Заблуда. Деца и млади најбоље разумеју своје потребе, најбоље препо-
знају проблеме својих вршњака.
 Права партиципација деце подразумева да она потпуно самостал-

но раде и одлучују у ученичком парламенту, без одраслих. 
Заблуда. У процесу партиципације деца и одрасли су заједно. Одрасли не 
могу избећи своју улогу у процесу партиципације.
 Незадовољство радом ученичког парламента ученици могу исказа-

ти опозивом представника.
Истина. Представници парламента заступају интересе ученика и имају 
обавезу да благовремено обавештавају о донетим одлукама, као и да 
разговарају са њима о свим питањима која би могла бити изнета пред 
парламент. Уколико ученици који су их делегирали нису задовољни њи-



59

ховим радом – могу их опозвати. Такође, представници имају могућност 
подношења оставке на своју функцију. 
 Ако парламент већином гласова донесе одлуку за коју није гласао 

ваш представник – он није дужан да је поштује. 
Заблуда. Уколико је одлука донета гласањем, морају је поштовати сви, чак 
и кад њом нису задовољни сви чланови групе.
 Представници ученичког парламента не доносе одлуке које су само 

и искључиво у њиховом личном интересу. 
Истина. Изабрани представници заступају све ученике једне школе. Пове-
рење које им је указано на изборима правдају доношењем одлука које су 
у интересу свих ученика, без дискриминације. 
 Квалитет рада парламента зависи од поделе улога унутар тима. 
Истина. квалитет рада ученичког парламента, поред осталог, зависи од 
адекватне расподеле посла унутар тима, с обзиром на конкретни радни 
задатак. 
 Деца/млади морају прво да науче да прихватају одговорност за 

своје поступке, па тек онда да добију могућност да остварују своја 
права у ученичком парламенту.

Заблуда. Права нису нешто што одрасли дају деци, што деца треба да за-
служе, већ их деца стичу самим рођењем и то им нико не може одузети. 
Ученици треба да буду упознати и са правима и одговорностима ученика 
наведеним у законима.
 Представнике парламента не чине само ученици са одличним успе-

хом. 
Истина. Не значи да ће само одлични ученици бити успешни парламента-
рци, нити да ће парламент који чине само одлични ђаци добро функцио-
нисати. 
 То је место где се решавају сви проблеми.
Заблуда. Надлежности ученичког парламента прецизно су дефинисане и 
јасно је чиме парламент може да се бави (законски оквир).
 Ученички парламент је – ученички и није дужан да о својим одлукама 

обавештава одрасле у школи.
Заблуда. Ученички парламент дужан је да о својим одлукама обавешта-
ва органе управљања школе: директора, школски одбор, савет родитеља. 
Ученици могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима 
школе.
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 Ученички парламент захтева додатна финансијска средства која 
једино школа мора обезбедити.

Заблуда. Иако школа примарно јесте одговорна да обезбеди ресурсе за 
рад парламента, а о којима смо претходно говорили, школа није и једини 
извор обезбеђивања ресурса и финансирања. Активности ученичког пар-
ламента једним делом усмерене су на прикупљање материјалних и фи-
нансијских средстава за његов рад и функционисање, нпр. организовање 
продајних изложби, добротворних акција, обраћањем организацијама 
које су у могућности да финансирају акције, и др.
 Ученички парламент треба да подстакне активније учешће роди-

теља у школском животу.
Истина. Родитељи представљају значајан ресурс у раду ученичког парла-
мента; осим тога, њима је у интересу да ученички парламент добро функ-
ционише. Многе су активности које заједнички могу покренути и реализо-
вати ученички парламент и савет родитеља.
 Ученички парламент може да покрене питања значајна за младе у 

локалној заједници.
Истина. Ученички парламент може да покрене питања значајна за мла-
де у локалној заједници. Активности могу бити не само на нивоу школе, 
већ на ширем плану и тиме доприносе да се локална заједница упознаје 
са проблемима и потребама младих и да живот младих учине квалитет-
нијим и садржајнијим. Пожељно је да се за решавање многих проблема 
ученички парламенти различитих школа удружују. На тај начин се снаге и 
енергија мобилишу и обезбеђује већа укљученост вршњака.
 У ученичком парламенту треба да се чује глас свих група и подгрупа 

у школи било да су у питању мањинске групе, лица са сметњама у 
развоју, мигранти, и сл.

Истина. У ученичком парламенту треба да постоје тзв. мера афирматив-
не акције којом се обезбеђује већа видљивост и учешће ових мањинских 
група.
 Није важно ког пола су особе у руководству ученичког парламента.
Заблуда. Пошто је ученички парламент демократски изабрано тело које 
треба да представља интересе свих, важно је да у руководству буду подјед-
нако заступљени и девојке и младићи. На тај начин може се обезбедити 
да се не занемарују неки проблеми и да се парламент бави проблемима 
и једних и других.
 Само чланови ученичког парламента се баве планирањем и реализа-

цијом различитих активности и акција, не и остали ученици.
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Заблуда. Ученички парлaмент у организационом смислу планира и води 
активности, али се у њихово планирање и реализацију укључују и други 
заинтересовани ученици. Ово је нарочито важно код рада појединих ти-
мова (за спорт, културне активности, вршњачке обуке, и сл) када је добро 
да се у реализацију укључе и остали у складу са својим интересовањима.

Партнерства, мрежа, заједница праксе 
Шта је то партнерство?

Партнерство је приступ решавању проблема друштвеног развоја заснова-
ног на сарадњи, а не ривалству. Партнерства су конципирана како би се 
заједно решавали проблеми, делили ресурси, сарађивало, координисало 
и стварала коалиција. Партнерство окупља институционалне капацитете и 
људске ресурсе у виду вештина, искуства и идеја за суочавање са пробле-
мима који су често изван организације или групе.
За ученичке парламенте, партнерство је прилика за даљу подршку и по-
већање капацитета, посебно у кампањама заговарања.
Поверење је принцип партнерства. Оно је најважније ако партнерство 
превазилази међуљудске, међуинституционалне и истовремено међукул-
турне границе. У таквим околностима постоји ризик од неразумевања и 
постоји потреба за јасним исказивањем интереса и тежњама на обе стра-
не. Транспарентност између партнера је у основи чврстог и искреног од-
носа. Реципроцитет је принцип партнерства. Партнерства су отворена за 
дијалог и размену мишљења. Поштовање је од највеће важности. Соли-
дарност је такође принцип партнерства. Солидарност значи бити осетљив 
и посвећен проблемима, напорима и ограничењима других партнера, 
посебно оних који живе у сиромаштву. То значи да сте спремни да од-
говарате на различите потребе на одговарајући и благовремени начин. 
Солидарност није само модна фраза, она је реакција на стварне потре-
бе и ограничења заснована на поштовању и једнакости у партнерствима. 
Извештавање је принцип партнерства. Свако партнерство укључује права 
и обавезе. Ово је велики изазов када један партнер има ресурсе, а дру-
ги их мора тражити, или један има моћ да одлучи ко добија средства и 
колико, а други је одговоран за њихово коришћење. Не постоји потпуно 
задовољавајући одговор на ову дилему. Међутим, та чињеница не чини 
партнерство мање пожељним идеалом. То је идеал за који се исплати пот-
рудити се.

Врсте партнерства
Мреже – односи између мрежних партнера често су мање формални или 
неформални. Главна сврха већине мрежа је размена информација између 
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чланова и размена искустава у њиховим локалним активностима.
Координација – односи међу члановима су уско повезани. Дефинисање 
одређених задатака међу партнерима којима су потребни ресурси (за 
представљање, управљање, посебне задатке) изван размене информа-
ција.
Сарадња – односи чланова су снажни са ширим функционалним области-
ма дефинисаним за заједничке активности.

Шта је мрежа? 
Мрежа је удружење независних појединаца или организација. Ово је до-
бровољна и, што је веома важно, хоризонтална, а не хијерархијска струк-
тура. Њени чланови су равноправни, добровољно уједињени, на основу 
заједничке сврхе или разлога. Мрежне функције најчешће укључују кому-
никацију, сарадњу и размену искустава. У неким случајевима може доћи 
до заговарања и доношења политичких одлука. честе су мреже ученичких 
парлемената једне локале заједнице, али и шире.
Постоје различите класификације мрежа по различитим карактеристика-
ма, представићемо их на основу њихове функционалности:
	Друштвене мреже. Ове врсте мрежа се не планирају и управљају 

активно. Они су водећи друштвени контакт на некој заједничкој 
основи. Њихова главна функција је размена информација између 
учесника. Добар пример друштвене мреже је Facebook, Instagram.

	Заједница праксе (CoP). О њима ћемо детаљније говорити у настав-
ку, али њихов фокус је на размени добрих пракси између професио-
налаца.

	Формалне мреже. Формалне мреже деле заједничке, друштвено зна-
чајне визије и циљеве које активно планирају и предузимају чланови 
мреже. За њих је карактеристично да, без обзира да ли су регистро-
вани као конзорцијуми, постоје утврђена правила и јасна расподела 
функција, одговорности, и тд.

Један од начина рада у мрежи је успостављање градског или општин-
ског омладинског или ученичког савета са представницима ученичких 
парламената из различитих школа. На тај начин они координишу своје ак-
тивности, уче једни од других, деле заједничке ресурсе и способни су да 
организују веће кампање или кампање на локалном нивоу.
Мреже могу бити регионалне, националне или међународне, што по-
већава могућности много пута, на пример за извршавање заједничких 
пројеката. Такве иницијативе назваћемо „умрежавање“, у које могу бити 
укључени неколико или сви чланови мреже, у зависности од њиховог ин-
тересовања.
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Заједница праксе (CoP)3. 
Са порастом мрежних заједница на Интернету, као и са све већом потре-
бом за бољим управљањем знањем, јавља се веће интересовање за 
заједницу добре праксе. Људи их доживљавају као начине за промови-
сање иновација, развој друштвеног капитала, олакшавање и ширење 
знања унутар групе, ширење постојећег знања итд.
Заједнице праксе могу се делимично дефинисати као процес друштвеног 
учења који се дешава када особе који имају заједнички интерес за од-
ређени предмет или подручје сарађују током дужег временског периода, 
деле идеје и стратегије, доносе одлуке и граде иновације. Венгер даје јед-
ноставну дефиницију: “Заједнице праксе су групе људи које имају бригу 
или страст према нечему што раде и уче како да то раде боље током ре-
довне интеракције.” (Венгер, 1995) Ово омогућава, али не захтева намеру. 
Учење је често и случајни исход који прати ове друштвене процесе.
Постоји разлика између онога шта јесте Заједница праксе и онога што 
није. Постоје три обавезна дела Заједнице праксе:
1.  Мора постојати домен. CoP има идентитет дефинисан заједничким 

доменом интересовања (нпр. љубитељи Стар Трек-а, наставници ис-
торије у средњим школама, љубитељи научне фантастике, ТВ технича-
ри итд.); То није само мрежа људи или клуб пријатеља. чланство значи 
опредељење за домен.

2.  Мора постојати заједница. Неопходна компонента је да чланови од-
ређеног домена комуницирају и учествују у заједничким активности-
ма, помажу једни другима и међусобно деле информације. Они граде 
односе који им омогућавају да уче једни од других. Стога, једноставно 
дељење истог посла не значи да ће неко бити свестан радног односа. 
Веб локација за статички лов и риболов није заједница сама по себи. 
Морају постојати људи који ће комуницирати и заједно учити како би 
створила CoP. Међутим, имајти на уму да чланови не морају нужно 
радити сваки дан. Венгер наводи пример уметника импресиониста 
који се понекад састају у кафићима да разговарају о својим стиловима 
сликања. Он истиче да, иако ове особе обично раде појединачно, ове 
интеракције су од суштинског значаја за формирање CoP .

3.  Мора постојати пракса. CoP нису само особе које имају интересо-
вање за нешто (на пример, спортске или пољопривредне праксе). 
Трећи услов за CoP је да чланови буду практичари. Они развијају 
заједнички репертоар ресурса који може укључивати приче, корисне 
алате, искуства, начине суочавања са типичним проблемима итд. Ова 
врста интеракције мора да се развија временом. Разговор са стран-
цем који је експерт за тему која вас занима, сам по себи не чини CoP. 

3  енг. Community of Practice



64 youthregion.net

Неформални разговори које воде људи из исте професије (као што су 
канцеларијски помоћници или дипломирани стручњаци) помажу љу-
дима да деле и развију низ случајева и прича који се могу претворити 
у заједнички репертоар њихове праксе, без обзира да ли то увиђају 
или не.

Заједнице развијају своју праксу разним методама, укључујући: решавање 
проблема, захтеве за информацијама, тражење искуства других људи, ко-
ришћење ресурса, координацију и синергију, расправу о догађајима, по-
сету другим члановима, мапирање знања и утврђивање недостатака.

За Венгера учење је од суштинске важности  
за људски идентитет. 

Главни фокус је учење као друштвено учешће – односно појединац као 
активни учесник праксе друштвених заједница и изградња свог иденти-
тета кроз те заједнице. Људи непрестано стварају свој заједнички иден-
титет учествујући и доприносећи пракси својих заједница. Мотивација да 
постанете важнији у заједници праксе може пружити снажан подстицај за 
учење. Ученици ће желети да развију вештине (као што су писменост) ако 
људи којима се диве имају исте вештине. То значи да се желе придружити 
клубу описмењавања и радити за чланство.

Виртуелна заједница праксе VCoP.4

Интернет заједница за праксу, позната и као заједница виртуалне праксе 
(VCoP), је заједница праксе (CoP) која се развија и одржава путем Интер-
нета. Да би се квалификовао као VCoP, морају се испунити карактерис-
тике Заједнице праксе (CoP) коју описују лав и Венгер. У ту сврху, VCoP 
треба укључити активне чланове који су практичари или „стручњаци“ за 
одређено подручје интересовања. чланови морају учествовати у проце-
су колективног учења у својој области. Поред тога, потребно је створи-
ти социјалне структуре унутар заједнице како би се олакшало стварање 
и дељење знања. Знање се мора делити и договарати у одговарајућем 
контексту. чланови заједнице морају да уче како кроз подучавање засно-
вано на инструкцијама, тако и кроз групни дискурс. коначно, дефинисање 
више димензија требало би да олакша дугорочно управљање подршком 
и да омогући непосредне синхроне интеракције.
Виртуелна заједница праксе омогућава учесницима да читају, шаљу и 
примају савете и повратне информације од заједнице у мери у којој то 
желе. Они који одлуче да учествују у мањој мери (тј. само у читању) још 
увек могу да стекну различита знање и вештине, што је посебно драгоце-
но за почетнике. VCoP пружа почетницима, који се можда неће осећати 
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угодно у дељењу свог знања, прилику да уче од колега ветерана изван 
свог непосредног географског подручја кроз посматрање и асимилацију 
информација и дијалог. Ветерани дају одређени легитимитет заједници 
као и искуству нових чланова. Резултат је атмосфера менторства за по-
четнике. Тако нови практичари стичу разумевање и стручност, постаје им 
пријатније да деле сопствена искустава и перспективе, а VCoP још више 
проширује поље знања.
Ученичко и омладинско самоуправљање је домен око којег се може ство-
рити заједница праксе, јер се тема тиче омладинских радника, настав-
ника, директора школа, али посебно младих. Да би била у потпуности 
функционална и омогућила укључивање свих заинтересованих на широј 
територији, одлука је да се користе нове информационе технологије, тј. 
направити заједницу која ће бити виртуелна (VCoP).
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 Радионице за рад сa  
ученичким парламентом
Основе радионичарског поступка

Радионичарски поступак, или радионице, су постале посебно популар-
не у последњих двадесетак година. Широко су прихваћене и примењују 
се у психолошкој пракси и то посебно у оквиру превентивних програма 
намењених деци и младима. Учествовање у радионицама често личи на 
игру, а заправо, на радионицама могу да се обрађују веома озбиљне теме. 
На радионицама се као средство изражавања користи цртеж, прича, глу-
ма. У току рада, на радионицама се развија позитивна клима, повезаност 
међу учесницима, осећање припадности, као и социјална одговорност. 
Сви учесници радионице седе у кругу, сви активно учествују и нема посма-
трача. Води се рачуна о потребама свих учесника, развија се одговорност 
у односу на друге и на задату ситуацију. Трајање радионице је унапред 
договорено и идеално је да траје између 60 и 90 минута. Оптималан број 
учесника на радионици је од 15 до 24.
Рад у радионицама је креативан чин. Радионице је могуће прилагођава-
ти или правити нове у зависности од потреба програма, водећи рачуна 
о основним принципима радионичарског поступка. Радионица је модел 
интерактивног учења који се ослања на индивидуална искуства учесника 
и водитеља, осмишљен је као активни, искуствени, рефлексивни и коопе-
ративни процес. 
На радионицама се користе и кратка теоријска излагања за објашња-
вање природе кључних појмова, процеса и феномена, као и њихово по-
везивање са постојећим знањима и искуствима учесника. Радионица 
као начин учења тежи да имитира процес сазнавања какав се обавља у 
аутентичним животним околностима и води целовитом искуственом до-
живљају, употребљивом и трајном. То је могуће постићи кроз планиран, 
вођен и временски ограничен процес, који се састоји из више фаза овак-
вог модела учења:
	учесници се прво уводе у тему;
	креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у ис-

траживању и проналажењу решења;
	кроз дискусију се размењује, појашњава и уобличава искуство;
	то искуство се доводи у везу са постојећим знањима и уопштава.
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Врсте радионица
Радионице се могу сврстати у две основне групе:
1.  Креативне радионице које имају за циљ развијање креативног изра-

жавања. У ову групу спадају драмске, музичке, ликовне, песничке, ви-
део итд.;

2.  Едукативне радионице чији је циљ сазнање у најширем смислу речи. 
У оквиру едукативних радионица разликујемо:
а)  когнитивне радионице чији је циљ стицање конкретних знања и 

вештина али и усмеравање и подстицање базичних когнитивних 
процеса као што је расуђивање, учење, памћење, мишљење, ар-
гументовање базичног става, планирање;

б)  превентивне радионице чији је циљ примарна превенција кроз 
стицање знања и увида у себе, друге и односе са другима. Усмере-
не су на развој личности, изражавање емоција и сл.

За реализацију радионица се едукују стручњаци из различитих струка: 
психолози, педагози, социолози, лекари, васпитачи, наставници, учитељи. 
Потребно је да поседују одређено теоријско знање и базичну емотивну 
осетљивост за популацију са којом раде. У радионицама се не провоци-
рају јаке емоције. Рад је тако осмишљен да учесник прими почетан им-
пулс, да размишља о теми, да налази своја решења и сл. Важно је напоме-
нути да се у току неких (нарочито психолошких) радионица код појединих 
учесника могу јавити јаки изливи емоција. У таквим ситуацијама је важно 
успоставити невербални и вербални контакт са особом, покушати емпа-
тијски открити шта особу мучи и остати са њом док не превазиђе критичан 
период и изађе из проблема.

Правила радионичарског рада
1.  Сви учесници радионице седе у кругу. Из ове позиције произилази да 

су сви учесници равноправни, укључујући и водитеља. Оваква органи-
зација седења симболизује заједништво и дискрецију. Из практичних 
разлога, понекад је могуће организовати и седење у полукругу;

2.  Сви имају једнаку шансу да буду саслушани. Најчешће се водитељ об-
раћа свима понаособ, односно сви о истој теми говоре један за другим 
оним редом како седе у кругу, или на неки други начин. Свако има 
право да се његово мишљење чује;

3.  Свако свакога слуша. Не толеришу се претерано паралелни разговори 
и упадање у реч;

4.  У радионици сви учествују, нема посматрача, али свако има право 
да задржи своје мишљење за себе, да га не изнесе јавно пред групом, 
тако што ће, када на њега дође ред, рећи “даље”;

5.  Поштује се договорено време. Нема ни кашњења, нити ранијих одла-
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зака са радионице;
6.  Уважава се различитост у мишљењу и доживљавању;
7.  Потребе сваког учесника које не угрожавају активност целе групе 

се уважавају;
8. ...
Правила успоставља група која може уводити нова или мењати постојећа 
правила током рада. Правила важе за све и морају се поштовати.

Основне поставке радионица
Радионице се веома разликују у зависности од узраста коме су намењене 
и циљева који се желе постићи. Међутим, основне поставке су им зајед-
ничке: свака радионица има сценарио и осмишљена је унапред ма како 
деловала спонтано. Сценарио је дат у оквиру структуираних активности 
учесника које водитељ уводи у облику конкретних захтева.
Динамика у радионицама је специфична и пролази кроз више фаза. Најпре 
се јавља лични доживљај који је настао као реакција на презентовани садр-
жај сценарија. Доживљај може бити веома интензиван, обојен емоцијама. 
лични доживљај је сирови материјал који се кроз даљи процес претвара у 
увид или сазнање, што је заправо и циљ едукативних радионица. Уобли-
чавање доживљаја и размена доживљаја међу учесницима радионице је 
следећа фаза рада. Елаборација следи на крају, обрада доживљаја и увид.

Подсетник водитељима радионица 
Понуђење радионице представљају збирку радионица које су водитељу 
на располагању. У зависности од предзнања чланова парламента, праксе 
и њихове успешности у досадашњем раду, водитељ заједно са ученици-
ма врши одабир радионица које имају за циљ успешнији рад ученичког 
парламента. Поред понуђених, и сам водитељ креира садржаје у складу 
са потребама. Тако на пример, једна радионица се бави предусловима за 
добар рад ученичког парламента, након њиховог сагледавања, водитељ 
и ученици одабирају оне којима желе детаљније да се баве.
Другим речима, радионице јесу оквир настао на основу истраживања пот-
реба ученика и омладинских радника / координатора парламента који не 
ограничава, већ подстиче креирање садржаја у складу са потребама сва-
ког појединачног парламента.
Учешћем у радионицама ученици стичу могућност да кроз међусобну ин-
теракцију, интеракцију са водитељима и понуђеним садржајима констру-
ишу знања, развијају вештине и формирају ставове важне за конституис-
ање и рад ученичког парламента у школи.
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Током ПРИПРЕМЕ за реализацију радионица:
	Упознајте се са теоријским делом ове публикације, садржајем и начи-

ном реализације радионица. Радионице се тематски „ослањају” на 
теоријски део.

	Планирајте време потребно за реализацију појединих активности и 
радионице у целини, како бисте током реализације могли ефикасно 
да управљате временом. Планирано време за реализацију радионица 
је од 60 до 90 минута.

	Организујтe простор за рад у малим групама (оптималан број чланова 
по групи је 4-5). Обезбедите довољно столова и столица за све учесни-
ке. Радионице се не раде у стандардној поставци клупа.

	Ако пано са правилима (која се заједнички формулишу на првој ради-
оници) скидате на крају радионице, вратите га пре почетка наредне. 

	Уверите се да имате сав потребан материјал за конкретну радиони-
цу и довољно копираних прилога за учеснике. Материјал који је пот-
ребан за радионице: папир, маркери, фломастери, флип-чарт папир, 
креп трака, копирани прилози из радионица, и сл.

	Благовремено обавестите учеснике радионице. Оптимално је да број 
учесника буде од 15 до 24, а што зависи од величине парламента.

	када све ово урадите, спремни сте за реализацију радионице.

Током РЕАЛИЗАЦИЈЕ радионица:
	Потрудите се да запамтите имена учесника ако их до тада нисте знали. 

Обезбедите картице на којима ће учесници уписати своја имена, што 
ће олакшати упознавање и комуникацију.

	Негујте атмосферу заједничког учења, без страха и (само) оптужи-
вања. Подстичите учеснике да учествују у активностима и дискусијама 
током радионица. 

	Пратите и активно слушајте учеснике.
	Некада поновите својим речима оно што је неко од учесника рекао. 

Питајте да ли сте је исправно разумели.
	Подстичите и усмеравајте дискусију. 
	Омогућите сваком учеснику да изнесе своје мишљење. Питајте да ли 

још неко жели нешто да каже или мисли другачије.
	Делите одговорност са учесницима око поштовања заједнички уста-

новљених правила. 
	Почињите и завршавајте радионицу у договорено време.
	Будите флексибилни, уколико је потребно, доносите одлуке „у ходу”, 

прилагодите се тренутној ситуацији и контексту.
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Радионица 1:  
Упознавање

На радионици ће се ученици упознати, информисати о програму и начину 
рада током обуке, донети правила рада. 

Зашто је то важно за парламент? Упознавање чланова парламента 
је потребно јер је реч о тиму који треба да ради заједно, вођени 
остваривањем заједничких циљева и задатака. Стварање групне 
кохезије је процес који траје и подстиче се различитим активнос-
тима, тако да ће се и на наредним сусретима посветити пажња 
активностима које томе доприносе. Такође, важно је да учесници 
знају због чега се врши обука и које су њихове одговорости у том 
процесу. 

Водитељ упознаје ученике са садржајем и начином реализације програма 
кроз представљање: програма рада, циљева, добробити програма за уче-
нике, чланова ученичког парламента. 
Међусобно упознавање ученика. Одабрати неке игре упознавања из при-
лога Каталог игара, нпр: 
	Име + придев (свако каже своје име и придев који почиње словом 

имена), нпр. Ја сам амбициозна Ана. Наставник почиње први, а затим 
се представљање наставља у кругу. 

	Име + покрет. Учесници су у кругу. Први учесник каже своје име и по-
каже један покрет: Здраво, ја сам Сава. (окрене се око сопствене осе). 
Остали учесници у глас отпоздрављају речима: Здраво, Саво! (пона-
вљајући исти покрет). Потом се следећи учесник представља, уз неки 
нови покрет. Тако док се сви у кругу не представе.

	Упознавање у пару. Водитељ има кесу у коју сваки други учесник ста-
ви неки предмет, ситницу из џепа или торбе и то тако да други не виде 
шта је у питању. Учесници који нису стављали извлаче по један пред-
мет, проналазе његовог власника и тако формирају парове.

Задатак сваког пара је да се међусобно интервјуишу и тако сазнају 4 ства-
ри које особа воли да ради, у чему је успешна, и сл. Први интервју траје 2 
минута, након тога је ротација. Представљање свог пара. 
Напомена за водитеља: и на наредним радионицама треба поновити 
нове игре упознавања или игре за стварање групне кохезије. Водитељ 
сам врши одабир из прилога Каталога игара.
Доношење радионичарских правила. Учесници су подељени у групе. 
Свака има задатак да смисли 5 важних правила рада која ће допринети 
успешности и квалитету рада током радионица. Правила треба да важе за 
све чланове. Записати их на флип-чарт папиру.
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Групе излажу своја правила и образлажу их. Флип-чарт папири остају 
видљиви за све учеснике.
Следећи задатак за сваког учесника је да размисле која су то по њиховом 
мишљењу 3 посебно важна и корисна правила. Сваки учесник изађе и по-
ред та три правила стави знак „+“. Напоменути да то могу бити она која су 
друге групе смислиле.
Водитељ наводи она правила која су препозната као најкориснија и 
најважнија (највише знакова „+“) и записује их на велики флип-чарт па-
пир. Потом, даје предлог за допуну још неким која учесници нису навели, 
а могла би бити важна за успешнији рад. За допуну правила водитељ ко-
ристи теоријски део приручника: Правила радионичарског рада.
Водитељ позива ученике да још једном продискутују о правилима, о не-
ким за која процењују да ће бити изазовна за поштовање. Назначити да се 
правила током наредних радионица могу додавати, мењати и да ће бити 
постављена на видном месту током радионица.
Продискутовати са ученицима зашто су правила важна и чему доприноси 
њихово поштовање.
Донета правила су исписана на великом папиру како би била видљива на 
сваком наредном часу.
Завршна игра.5

Евалуација радионице.6

5  Одабрати начин евалуације
6  Одабрати из прилога Каталог игара
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Радионица 2:  
Надлежности и добробити  
ученичког парламента 

Ученици, чланови ученичког парламента знају шта су надлежности и де-
локруг његовог рада, као и добробити за ученике, школу, родитеље и ло-
калну заједницу.

Зашто је то важно за ученички парламент? Да би парламент ис-
пунио улогу и допринео бројним добробитима за ученике и школу, 
важно је да познаје своје улоге, овлашћења и надлежности. Тиме 
ће се избећи ситуација да парламент „троши“ енергију на ствари 
које нису у надлежности или пак ситуацију да не раде све оно за 
шта јесу одговорни. Информисање је први корак у остваривању 
права на учешће у одлучивању, те је одговорност школе да ученике 
о овоме информише.

Уводна игра за упознавање и стварање групне кохезије.7

Најава теме радионице. Питати ученике зашто је по њиховом мишљењу 
важно да они буду упознати са надлежностима рада парламента. Одгово-
ри се не коментаришу.
Подела у групе. Свака група има задатак да конкретно наведе све оно што 
мисли да један успешан ученички парламент треба да ради и чиме треба 
да се бави (шта су му надлежности и делокруг рада). Што конкретније на-
водити. Своје одговоре уписивати на флип-чарт папир.
Групе излажу, а остали могу постављати питања, коментарисати, тражити 
појашњења за одређене наводе. Током излагања водитељ не коментари-
ше да ли је нешто тачно или није, већ подстиче излагање питањем: „А 
зашто тако мислите?“
Водитељ најављује да ће прочитати шта су то надлежности парламента 
(из теоријског дела приручника: „Надлежности и делокруг рада ученичког 
парламента“). Задатак група је да на свом флип-чарт папиру подвуче оне 
које су навели.
Дискусија са ученицима: 
Да ли има доста ствари које су препознали? Или које нису навели да су 
у надлежности парламента? Да ли их је нешто изненадило у надлежнос-
тима парламента? које надлежности процењују да могу релативно лако 
испуњавати? Шта мисле да ће бити изазов? На који начин сматрају да им 
омладински радник/координатор парламента може помоћи? А како шко-

7 Одабрати из прилога Каталог игара
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ла? како други вршњаци? 
Водитељ ће прочитати неке ситуације, а ученици треба да кажу да ли је то 
у надлежности парламента или није. Свој одговор образложити. 

 Ученички парламент је незадовољан тиме што се фискултурна сала 
изнајмљује стално у вечерњим терминима, а да није уважена њихова 
молба да се одређени термини доделе ученицима за рекреацију као 
вид ваннставне активности. Заказују састанак са директором да 
разговарају о томе. 

(Да, ученички парламент може да делегира разговор о начину ко-
ришћења поједних просторија у школи, самим тим и фискултурне 
сале). То не значи аутоматски да ће бити онако како ученици кажу, али 
свакако да је важно да се њихово мишљење чује и узме у обзир у про-
цесу одлучивања у вези са коришћењем просторија у школи, и другим 
питањима. О овоме ће више сазнати у радионици која се бави парти-
ципацијом.

Како информисати друге ученике и наставнике? Објаснити/продискуто-
вати са ученицима о важности тога да и други ученици у школи и наста-
вници познају надлежности и делокруг рада парламента. На који начин их 
парламент може информисати? 
Нпр: навести надлежности на паноима и изложити тако да буде видљив 
и ученицима и наставницима; на часу одељењске заједнице представник 
парламента информише ученике; поставити на сајту парламента/школе 
текст или снимљен видео; креирати постове, инфографике, тизере који 
се деле на друштвеним мрежама; организовати интерактивне паное у хо-
ловима где се постави питање ученицима а они уписују шта мисле да су 
надлежности парламента, потом се на истом месту кроз пано даје поврат-
на информација, и сл.) Ови, и други креативни начини комуникације са 
вршњацима и наставницима, могу се користити и за друга питања.
Учесници се определе за неки начин информисања, на радионици дого-
воре време (до када?) и особе (ко?) које ће то урадити. 
„Зашто је важан ученички парламент?“ 
Уколико има времена, на овој радионици (може и на наредним) се може 
реализовати активност „Зашто је важан ученички парламент?“ и то техни-
ком галеријске шетње или ротирајућих паноа. 
У врху флип чарт папира се напише: Добробити – зашто је важан ученички 
парламент за ученике? На другом: Добробити – зашто је важан ученички 
парламент за наставнике/школу? На трећем: Добробити – зашто је важан 
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ученички парламент за родитеље? На четвртом: Добробити – зашто је ва-
жан ученички парламент за локалну заједницу? 
По један флип-чарт папир је код сваке групе, раде на њему; ротирање је 
на сваких 5 минута; када прочитају шта је наводила претходна група, до-
пуњавају га новим добробитима. када се изврше 4 ротирања, свака група 
презентује кумулативни рад свих група.
Повратна информација водитеља: допуњава са оним добробитима које 
ученици нису навели (консултовати теоријски део приручника „Доброби-
ти рада ученичког парламента“).
Водитељ наводи да су надлежности рада дефинисане статутом или пра-
вилником рада парламента, упућује их на линк где га могу прочитати до 
наредног сусрета.
Завршна игра. (консултовати каталог)
Евалуација радионице.
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Радионица 3:  
Предуслови доброг функционисања ученичког 
парламента

Ученици су упознати са предусловима рада ученичког парламента како 
би у наредном периоду поједине сегменте инкорпорирали у његов рад.

Зашто је то важно за ученички парламент? Учесници треба да буду 
упознати са предлусловима доброг функционисања парламента 
како би знали да своју структуру и рад организују тако да теже 
остваривању појединачних детерминанти. На овај начин марки-
рају и носиоце одговорности у школи који треба да им помогну.

Напомена за водитеља: На овој радионици учесници се упознају са 
детерминантама успешног парламента, а заједно са водитељем ће од-
ређивати оне теме на којима желе детаљније да раде на сусретима. У 
зависности од одабране теме, водитељ конципира радионицу корис-
тећи тематске смернице из теоријског дела приручника: „Предуслови 
доброг функционисања ученичког парламента“. За неке теме су раз-
рађене радионице, за неке се очекује да то уради водитељ.

Уводна игра за упознавање и стварање групне кохезије.
Навести шта је то што су радили/научили на претходној радионици било 
најважније/најкорисније за њих. Определити се за једну ставку.
Најава теме радионице.
Ученици добијају задатак да свако за себе на папиру напише шта је по 
њиховом мишљењу све важно за успешно функционисање ученичког пар-
ламента, што конкретније.
Ученике поделити у групе. На нивоу групе треба да размене своје виђење, 
договоре се и издвоје 7 ствари које као група сматрају најважнијим у раду 
парламента.
Излагање група.
Водитељ свакој групи даје Прилог „Неки предуслови доброг функциони-
сања ученичког парламента, задатак је да ставе „+“ код оних ствари које 
су навели, а „-“ код оних које нису навели (или које би подвели под неку 
од њих).
Дискусија: 
Да ли има нешто што су навели а не налази се на листи? Допишите. Шта 
вас је на овој листи изненадило? На који начин сматрате да је нпр. тимски 
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рад важан за парламент? како то разумете, шта то конкретно значи? Или, 
зашто је важно да постоји статут и да га ученици познају? А шта би били 
ресурси? ко је одговоран за њихово обезбеђивање? како разумете то да 
је за парламент важно?, итд.
Водитељ подстиче аргументацију тако што упућује на неке ствари, у зави-
сности од онога што су учесници претходно навели. 
Повратна информација водитеља, користећи теоријски део. Имати у виду 
да ће се и на наредним радионицама детаљније бавити неким наведеним 
темама.
Завршна активност: Задатак сваке групе је да напише: Тајни рецепт за ус-
пех парламента. Поред бројних састојака (подршка, одговорност, подела 
посла, различитост, и сл.) сваки рецепт мора да садржи и радње (мешати, 
додати, подгревати, ређати, и др.). 
Група излаже свој тајни рецепт, праћено је увек аплаузом подршке других.
Евалуација радионице.
Прилог: Неки предуслови доброг функционисања ученичког парламента
1. Информисање свих актера о ученичком парламенту 
2. критеријуми за избор ученика за ученички парламент – психолошки 

профил
3. Дефинисање процедура избора ученичког парламента 
4. Статут и правилник о раду ученичког парламента
5. Редовна комуникација чланова парламента са својим одељењима
6. Тимски рад ученичког парламента
7. Одлучивање у ученичком парлaменту
8. Добар лидер ученичког парламента/тима
9. конструктивно решавање конфликта
10. Средства (ресурси) и услови за рад ученичког парламента
11. Мотивација за укључивање у рад ученичког парламента 
12. Видљивост рада и резултата ученичког парламента (у школи и заједни-

ци) 
13. Евалуација рада парламента 
14. Обуке
15. Нешто друго, наведите
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Радионица 4:  
Права детета – права, потребе и жеље 

На овој радионици, учесници треба да се упознају са природом људских 
права и права детета, односно: упознавање ученика са основним људским 
потребама; разграничење између потреба и жеља као и начина њиховог 
задовољења; развијање осетљивости за потребе других, упознавање уче-
ника са правима детета.

Зашто је познавање права, односно разликовање потреба и жеља 
важно за ученички парламент? 
Своје активности парламент треба да заснива на поштовању 
људских и права детета. Активности ће често бити усмерене на 
задовољавање потреба односно права детета, те их треба раз-
ликовати од жеља. Ова активност ће помоћи ученицима да доно-
шење одлука у парламенту заснивају на правима, да активности 
усмеравају на задовољавање права ученика у школи или локалној 
заједници. 

(Преузето и модификовано из Приручника за наставнике ЗаПраво ми, 
центар за права детета, 2005 и приручника Права детета у образовном 
систему, Ужички центар за права детета, 2013.)
Радионицу започети игрицом за упознавање учесника и игрицом за ства-
рање групне кохезије.
Ученицима се исприча следећа прича: 
Ана је средњшколка која живи у једном граду у Србији. Живи са оцем, 
мајком и братом. Воли да иде у школу, излази и дружи се са вршњаци-
ма. Активна је у једној омладинској организацији. Размишља о томе 
који би факултет уписала за коју годину. Једне вечери, отац је дошао 
кући неуобичајено тих и тужан. Ана је наслутила лоше вести. Тата их 
је обавестио да остаје без посла јер за његовим радним местом више 
нема потребе. Последњих дана је тражио нови посао, али неуспешно. У 
служби за запошљавање су му рекли да ће се у његовим годинама тешко 
запослити. Те вечери су се договорили да морају да смање трошкове. 
Ана и брат су такође размислили о томе чега ће се одрећи.
Водитељ формира групе од 4 до 5 ученика и свакој групи подели листу 
„Потребе и жеље“. Задатак је да се на нивоу групе договоре којих ствари 
са листе би деца могла да се одрекну и да те ствари прецртају.
Групе извештавају о томе шта су елиминисали а шта задржали. Наставник 
подстиче дискусију питањима: 
	којих ствари су се лакше одрекли, а којих теже? Око чега су се спорили 

и зашто? како би назвали ствари које су одбацили? А како оне које су 
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остале? каква је разлика између потреба и жеља? које ствари са листе 
представљају потребе, а које жеље? 

	Да ли се потребе и жеље разликују код људи? Да ли се потребе и жеље 
разликују код деце и одраслих? Објаснити. Да ли се потреба разликују 
код деце/младих? Објаснити. За чим тренутно Ана и њена породица 
има потребу? А које су ваше тренутне потребе? Шта онда значи хије-
рархија потреба? 

Водитељ објашњава да се људска права и права детета заснивају на пот-
ребама. Не треба очекивати да ученици тачно препознају потребе, од-
носно да их раздвоје од начина задовољења потреба (жеља). Задатак је 
да им приликом дискусије у великој групи помогне да ту разлику увиде. 
Водитељ наставља дискусију: 

	Имајући у виду да се права заснивају на потребама, која су то права 
која Ани могу бити угрожена у овој ситуацији? која су права детета 
гарантована конвенцијом о правима детета? Наведите. Дете има пра-
во на заштиту од насиља и дискриминације; има право да слободно 
искаже своје мишљење и да оно буде уважено. коју потребе препо-
знајете у основи ових права? Зашто кажемо да су права детета мини-
мум који је потребан сваком детету на свету да би се складно психо-
физички развијало? 

	Зашто нам је разликовање права и жеља важно за рад ученичког пар-
ламента? Зашто је познавање људских и права детета важно за рад 
ученичког парламента? Објасните. На који начин знања са ове радио-
нице можемо применити у раду парламента?

Водитељ најављује да ће се на следећој радионици бавити конвенцијом о 
правима детета и правима која су дефинисана тим документом.
Евалуација радионице.
Завршна игра.
Прилог – Листа „Потребе и жеље“

Слаткиши
Најновији модел патика
часови пливања
Уплата неограниченог времена коришћења интернета
Добар лаптоп
Млеко и млечни производи сваког другог дана
Плаћен превоз до школе
карте за концерт омиљеног бенда
Свеске, оловке и књиге за школу
Воће
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Одлазак на море
часови страног језика
Џепарац
Нова зимска јакна
Нови модел мобилног телефона
Замена полупаног прозора на соби
лекови

Прилог – Материјал за водитеља

Да бисмо разумели које су основне људске потребе, битно је разлико-
вати потребе од начина њиховог задовољења, које зовемо жељама. За 
разлику од жеља, потребе представљају оне ствари чије је задовољење 
неопходно да би појединци могли да живе и да се развијају. често нам 
се деси да жељу помешамо са потребом. Није увек лако раздвојити 
потребу од начина њеног задовољења, поготово уколико нам је нешто 
веома значајно. На пример, мислимо да имамо потребу да одемо на 
вечерашњу журку, док заправо имамо потребу да припадамо друштву 
вршњака, а присуство на журки је један од начина да то постигнемо 
или, ако нам је новац веома важан у животу, он није наша потреба, 
већ начин да задовољимо различите потребе: потребу за сигурношћу, 
уважавањем, самопоштовањем, уживањем, и др. Хијерархија потреба 
се мења и на индивидуалном нивоу, у зависности од разних околнос-
ти (нпр. иако су млади на узрасту када им је прихваћеност од стране 
вршњака јако важна, уколико дође до развода родитеља или губитка 
посла једног од њих, потреба за сигурношћу ће доћи на прво место). 
Свака потреба се може задовољити на више различитих начина. Међу 
људима се разликују и начини на које задовољавају исту потребу, те 
на пример, и читање књиге, бављење спортом, слушање музике, из-
лазак са пријатељима, могу бити начини да се задовоље потребе за 
опуштањем и уживањем. Људи желе различите ствари и по томе се 
међусобно разликују. Ове различитости је важно имати на уму, да бис-
мо лакше разумели друге. 

Треба имати у виду да начин задовољења потреба/права може бити 
прихватљив или неприхватљив (не само права и потребе). Нпр. да би 
задовољили своју потребу за прихватањем од стране друштва, млади 
поред тога што могу да је задовоље одласком на журку, некада је задо-
вољавају тако што конзумирају алкохолна пића или цигарете, возе кола 
великом брзином и сл. Тако, на пример свако дете има право на одмор, 
али право не одређује да ће тај одмор бити одлазак на море (што пред-
ставља жељу, тј. начин задовољења права). 
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Људска права заснивају се на основним људским потребама. конвен-
цијом о правима детета деци се гарантује задовољење основних пот-
реба. 

На пример, деца имају потребу за приватношћу (правом на заштиту 
приватности); потребу за безбедношћу (право на заштиту од насиља, 
дискриминације); потреба за физичким опстанком (право на живот, 
опстанак, развој); потреба за уважавањем (право на изражавање 
мишљења, право да се мишљењу детета посвети дужна пажња), итд. 
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Радионица 5:  
Конвенција о правима детета

Учесници ће се упознати са конвенцијом о правима детета и правима која 
она гарантује.

Зашто је то важно за ученички парламент? Ученички парламент 
својим радом доприноси остваривању права детета, те је важно 
да освести која су то права на која утиче и на који начин. Такође, 
потенцијални изазов у раду парламента јесте несвесно кршење 
права детета или људских права одраслих. То се може предупреди-
ти упозанавањем парламентараца са правима. 

Уводна игра.
Подсећање на претходну радионицу: ученици наводе шта је то било наро-
чито важно што су сазнали на претходној радионици. 
Најава теме радионице, водитељ објашњава настанак конвенције о пра-
вима детета, њене карактеристике и описује њен садржај (више у тео-
ријском делу). Наводи да су се многим правима бавили на претходној 
радионици, а да је важно да парламентарци познају сва права детета га-
рантована конвенцијом.
Подела у 4 групе. Водитељ је унапред исекао картице права (прилог). Сва-
ка група извлачи подједнак број картица, случајним одабиром. 
Представљање права пантомимом. Задатак је да кроз пантомиму или 
друге кратке драмске форме групе изведу ситуацију којом се предста-
вља одређено право. Након извођења, остале групе имају задатак да што 
прецизније одреде о ком је праву реч. Уколико нема довољно времена, 
драмском формом се може представити по неколико права из сваке гру-
пе за које је најлакше смислити драмску форму, а остала права се читају 
пленарно.
Водитељ излаже да су сва права подједнако значајна, али да се четири 
права ипак издвајају зато што се без њиховог поштовања ниједно друго 
право не може у потпуности остварити. Ова права се због тога називају 
принципи. Пре него што учесницима изнесе о којим правима је реч, пита 
их шта мисле која су то четири права и због чега тако мисле? То су: право 
на живот, опстанак и развој (члан 6), право на недискриминацију (члан 2), 
најбољи интерес детета (члан 3), право на партиципацију (члан 12).
Дискусија: 
На који начин ученички парламент у свом раду уважава ова четири права/
принципа? Навести пример за сваки. Због чега је важно да деца познају 
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своја права? ко је одговоран да их томе учи? На који начин се о прави-
ма информишу/уче у школи? Зашто је познавање права важно за ученич-
ки парламент? Наведите примере када парламент својим активностима 
доприноси остваривању права. Наведите пример када парламент може 
(свесно или несвесно) да угрози нечије право. 
Задатак 1: Препознати које право се остварује у следећим ситуацијама: 
(пленарно или у групи, у зависности од времена):

1. Ученици су формирали ученички парламент (право на удруживање);
2. Ученички парламент писаним путем изражава незадовољство ди-

ректору школе због тога што нема простор нити основну опрему за 
рад (право на изражавање, мишљења и право да мишљење буде 
узето у обзир у процесу одлучивања);

3. Ученички парламент је организовао акцију израде едукативних ма-
теријала које ће поклонити одељењу у коме учи дете коме је потреб-
на додатна образовна подршка (право на квалитетно образовање 
деце са сметњама у развоју);

4. Девојке и младићи у парламенту су пропорционално заступљени у 
односу на укупан број ученика у школи (право на недискриминацију 
на основу пола);

5. У активностима парламента учествују ученици националних 
мањина, ученици којима је потребна додатна подршка (право на 
недискриминацију на основу националне припадности, сметњи у 
развоју);

6. Ученички парламент планира да организује трибину на тему 
Злоупотреба психоактивних супстанци – притисак вршњака, 
позивају стручњаке да гостују (право на уважавање мишљења, право 
на заштиту од психоактивних супстанци);

7. Ученички парламент изражава незадовољство због тога што један 
број наставника не објашњава лекцију на часу, већ читав час им дик-
тира (право на изражавање мишљења, право на квалитет образо-
вања).

Задатак 2: Одабрати неко право из конвенције и поткрепите га примером 
из живота школе и/или рада ученичког парламента.
Евалуација радионице.
Завршна игрица. 
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Прилог – „Картице права“

члан 1. ДЕФИНИцИЈА ДЕТЕТА
Дететом се сматра особа испод 18 го-
дина, уколико се законом дате земље 
пунолетство не стиче раније.

члан 2. НЕДИСкРИМИНАцИЈА
Сва права примењују се на сву децу 
без дискриминације. Државе имају 
обавезу да штите децу од свих 
облика дискриминације и да пре-
дузимају позитивне акције у циљу 
промоције њихових права.

члан 3. НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА
Сви поступци који се тичу детета 
предузимаће се у складу с његовим/
њеним најбољим интересима. Држа-
ве ће обезбедити одговарајућу бригу 
о детету у случају када родитељи или 
старатељи то не чине. 

члан 4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Државе морају да учине све што 
је у њиховој моћи да би се права 
предвиђена конвенцијом оства-
рила. 

члан 5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА 
У ОДНОСУ НА РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ 
ДЕТЕТА
Државе морају поштовати права 
и одговорност родитеља, односно 
проширене породице, да усмеравају 
и саветују дете у вези са његовим 
правима, сходно његовим развојним 
могућностима.

члан 6. ОПСТАНАк И РАЗВОЈ
Свако дете има неотуђиво право 
на живот, а држава има обавезу да 
обезбеди његов опстанак и развој.

члан 7. ИМЕ И ДРЖАВЉАНСТВО
Дете има право на име од рођења. 
Дете има право на стицање држа-
вљанства и, уколико је могуће, право 
да зна своје родитеље и да буде чува-
но од стране њих.

члан 8. ОчУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА
Држава има обавезу да штити и 
уколико је потребно, обезбеди 
поновно успостављање свих бит-
них аспеката дететовог идентитета. 
То укључује име, држављанство и 
породичне везе.

члан 9. ОДВАЈАЊЕ ОД РОДИТЕЉА
Дете има право да живи са својим 
родитељима, осим у случају када се 
у одговарајућем поступку оцени да је 
одвајање у најбољем интересу детета. 
Дете има право да одржава контакт са 
оба родитеља уколико је одвојено од 
једног или обоје њих.

члан 10. СПАЈАЊЕ ПОРОДИцЕ
Деца и родитељи имају право да 
напусте било коју земљу и да уђу 
у своју земљу у циљу спајања по-
родице или одржавања односа 
између деце и родитеља.
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члан 11. НЕЗАкОНИТО ПРЕБАцИВАЊЕ 
И НЕВРАЋАЊЕ ДЕцЕ
Држава има обавезу да предупреди 
киднаповање и задржавање деце у 
иностранству, било да то ради роди-
тељ или неко други и да у тим случаје-
вима предузима одговарајуће мере. 

члан 12. ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Дете има право на слободно из-
ражавање сопственог мишљења 
и право да се оно узме у обзир у 
свим стварима и поступцима који 
га се непосредно тичу.

члан 13. СлОБОДА ИЗРАЖАВАЊА
Дете има право да слободно изража-
ва своје погледе, да тражи, прима и 
саопштава информације и идеје свих 
врста и на разне начине, без обзира 
на границе.

члан 14. СлОБОДА МИСлИ, САВЕС-
ТИ И ВЕРОИСПОВЕСТИ
Држава ће поштовати право детета 
на слободу мисли, савести и веро-
исповести и право и обавезу роди-
теља да их у томе усмеравају. 

члан 15. СлОБОДА УДРУЖИВАЊА
Деца имају право на слободу удружи-
вања и слободу мирног окупљања. 

члан 16. ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ
Деца имају право на заштиту од 
мешања у њихову приватност, 
породицу, дом и личну преписку 
и право на заштиту своје части и 
угледа.

члан 17. ПРИСТУП ОДГОВАРАЈУЋИМ 
ИНФОРМАцИЈАМА
Држава ће обезбедити деци да имају 
приступ информацијама и материјали-
ма из различитих извора. Држава ће 
подстицати средства јавног информи-
сања да шире информације од друш-
твене и културне користи за дете и 
предузимати мере да децу заштити од 
штетних информација и материјала. 

члан 18. ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА
Оба родитеља имају заједничку 
одговорност за подизање детета. 
Држава ће пружити помоћ роди-
тељима у остваривању одговор-
ности за подизање деце и обезбе-
дити развој установа, капацитета и 
служби за заштиту и бригу о њима. 

члан 19. ЗАШТИТА ОД ЗлОСТАВЉАЊА 
И ЗАНЕМАРИВАЊА
Држава ће заштитити дете од свих об-
лика малтретирања док је под бригом 
родитеља или других особа које се о 
њему старају и успоставиће одгова-
рајуће програме превенције и помоћи 
жртвама злостављања.

члан 20. ЗАШТИТА ДЕцЕ БЕЗ  
РОДИТЕЉА
Држава је обавезна да обезбеди 
посебну заштиту деци лишеној 
родитељског старања и да осигура 
смештај такве деце у одговарајуће 
алтернативне породице или уста-
нове. У збрињавању деце лише-
не родитељског старања дужна 
пажња ће бити посвећена детето-
вом културном пореклу.
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члан 21. УСВОЈЕЊЕ
У земљама које признају и допуштају 
усвојење, оно ће бити изведено у 
складу са најбољим интересом дете-
та, и то само уз сагласност надлежних 
власти и уз мере заштите детета. 

члан 22. ДЕцА ИЗБЕГлИцЕ
Дете избеглица или дете које тра-
жи избеглички статус има право на 
посебну заштиту. Држава има оба-
везу да сарађује са одговарајућим 
организацијама које пружају такву 
заштиту и помоћ.

члан 23. ДЕцА СА СМЕТЊАМА У  
РАЗВОЈУ
Дете са физичким или менталним 
сметњама у развоју има право на по-
себну негу, образовање и оспособља-
вање за рад, које ће му обезбедити 
потпун и достојан живот и постизање 
за њега највишег степена самостал-
ности и социјалне интеграције. 

члан 24. ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА
Дете има право на највиши могући 
стандард здравља и здравствене 
заштите. Државе ће посветити по-
себну пажњу примарној здравстве-
ној заштити и превенцији, здрав-
ственом просвећивању и смањењу 
смртности одојчади и деце. У том 
смислу, држава ће се укључити у 
међународну сарадњу и тежити 
да ниједно дете не буде лишено 
могућности ефикасне здравствене 
заштите. 

члан 25. ПЕРИОДИчНА ПРОВЕРА  
ПОСТУПкА
Дете које је држава збринула ради 
старања, заштите или лечења, има 
право на периодичну проверу пос-
тупка и услова.

члан 26. СОцИЈАлНА ЗАШТИТА
Дете има право на социјалну заш-
титу, укључујући социјално осигу-
рање. 

члан 27. ЖИВОТНИ СТАНДАРД 
Свако дете има право на животни 
стандард који одговара његовом фи-
зичком, менталном, духовном, морал-
ном и социјалном развоју. Родитељи 
имају примарну одговорност да дете-
ту обезбеде адекватан животни стан-
дард. Обавеза државе је да помогне и 
осигура да родитељи ту своју одговор-
ност испуњавају. Ова обавеза државе 
може укључивати материјалну помоћ 
родитељима и деци. 

члан 28. ОБРАЗОВАЊЕ 
Дете има право на образовање. 
Држава је обавезна да осигура бес-
платно и обавезно основно образо-
вање, подстиче различите облике 
средњег образовања доступне 
свима и омогући приступ вишем 
образовању у складу са способнос-
тима детета. Школска дисциплина 
ће се спроводити у складу са пра-
вима детета и уз поштовање ње-
говог достојанства. Државе ће се 
укључити у међународну сарадњу у 
циљу остваривања овог права.
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члан 29. цИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА
Образовање ће имати за циљ развој 
дететове личности, талената и ментал-
них и физичких способности до њи-
хових крајњих граница. Образовање 
ће припремати дете за активан живот 
у слободном друштву и неговати код 
њега поштовање према родитељима, 
његовом културном пореклу, језику и 
вредностима, као и поштовање према 
културном пореклу и вредностима 
других. 

члан 30. ДЕТЕ ПРИПАДНИк  
МАЊИНЕ
Деца припадници етничких мањи-
на и домородачког становништва 
имају право да уживају сопствену 
културу, да исповедају своју веру и 
користе свој језик. 

члан 31. СлОБОДНО ВРЕМЕ, РЕкРЕ-
АцИЈА И кУлТУРНЕ АкТИВНОСТИ
Дете има право на одмор, игру, сло-
бодно време и учешће у културним и 
уметничким активностима.

члан 32. ДЕчИЈИ РАД
Дете има право на заштиту од рада 
који угрожава његово здравље, 
образовање или развој. Држава ће 
прописати минималну старост за 
запошљавање и регулисати услове 
рада. 

члан 33. ЗлОУПОТРЕБА ШТЕТНИХ  
СУПСТАНцИ
Деца имају право на заштиту од 
употребе наркотика и психотропних 
супстанци. Државе имају обавезу да 
спрече употребу деце у производњи и 
промету штетних супстанци.

члан 34. СЕкСУАлНО ИСкОРИШЋА-
ВАЊЕ
Држава ће заштитити децу од сек-
суалног искоришћавања и злоста-
вљања, укључујући проституцију и 
порнографију. 

члан 35. ОТМИцА И ТРГОВИНА 
ДЕцОМ
Држава је обавезна да предузме све 
одговарајуће мере да спречи отмицу, 
продају и трговину децом.

члан 36. ДРУГИ ОБлИцИ  
ИСкОРИШЋАВАЊА
Дете има право на заштиту од 
било ког вида искоришћавања 
штетног по његову добробит, по-
ред оних наведених у члановима 
32, 33. и 34.
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члан 37. МУчЕЊЕ И лИШЕЊЕ  
СлОБОДЕ
Ниједно дете не сме бити подвр-
гнуто мучењу, окрутном поступку 
или кажњавању нити незаконитом 
хапшењу и лишавању слободе. Ни 
смртна казна ни доживотни затвор 
без могућности ослобођења неће 
бити досуђени за прекршаје које учи-
не особе испод 18 година старости. 
Свако дете лишено слободе одваја 
се од одраслих, сем ако се не сматра 
да је то у најбољем интересу детета; 
има право на правну и другу помоћ и 
право да одржава контакт са својом 
породицом. 

члан 38. ОРУЖАНИ СУкОБИ
Државе уговорнице предузимају 
све практично изводљиве мере 
како деца испод 18 година не би 
непосредно учествовала у ору-
жаним сукобима. Деца испод 18 
година не могу бити регрутована у 
оружане снаге. Државе ће такође 
осигурати заштиту и бригу о деци 
погођеној оружаним сукобима, 
како је то предвиђено међународ-
ним правом. 

члан 39. ОПОРАВАк
Држава има обавезу да обезбеди 
одговарајући физички и психички 
опоравак и социјалну реинтеграцију 
деце која су жртве оружаних сукоба, 
мучења, занемаривања, искоришћа-
вања и злостављања. 

члан 40. МАлОлЕТНИчкО  
ПРАВОСУЂЕ
Дете које је у сукобу са законом 
има право на поступак којим се 
подстиче његово достојанство и 
осећање личне вредности, који 
води рачуна о његовом узрасту и 
који води његовој социјалној реин-
теграцији. Дете има право на пра-
вну и другу помоћ у циљу своје од-
бране. Судски поступак и смештај у 
казнене институције биће избегну-
ти кад год је то могуће. 
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Радионица 6:  
Партиципација – право на учешће  
у доношењу одлука

Учесници ће се упознати са појмом, нивоима и значајем партиципације 
(учешћем деце у процесу доношења одлука); научиће да препознају по-
жељне од непожељних облика партиципације.

Зашто је то важно за ученички парламент? Кроз ученички парла-
мент ученици остварују своје право на удруживање и право на 
партиципацију. Важно је да препознају високе облике партици-
пације како би у складу са њом и организовали рад и активности 
парламента. Са друге стране, потребно је да препознају и реагују 
на кршење права детета у квазипартиципацији. Уједно, уочавају 
важност да рад парламента заснивају на доброј информисаности 
свих актера. Знања и вештине су применљиви у свакодневном раду 
парламента.

(концепт преузет и модификован из Приручника за наставнике ЗаПраво 
ми, центар за права детета, 2005 и приручника Права детета у образов-
ном систему, Ужички центар за права детета, 2013.)
Уводна игра.
Подсећање на претходну радионицу: ученици наводе шта је то било наро-
чито важно и корисно што су сазнали на претходној радионици. 
Водитељ подсећа ученике на то да су сва права једнако важна, али да 
се четири уздижу на ниво принципа без чијег остварења није могуће у 
потпуности обезбедити ни остваривање других права. Право на партици-
пацију је један од тих принципа. Партиципација (учешће), односно члан 
12. конвенције: Дете има право на слободно изражавање сопственог 
мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима 
и поступцима који га се непосредно тичу у зависности од узраста дете-
та, когнитивних, емоционалних, социјалних способности. 
Поразговарати са ученицима како схватају ово право. 
Подела у пет група. Свака добија комплет исечених картица Прилог – „Об-
лици партиципације“ и задатак: да рангирају ове облике учешћа деце у 
акцијама и другим активностима, тако што ће ранг 1 дати оном облику 
који по њиховом мишљењу осликава највећи степен учешћа деце у од-
лучивању, а ранг 9 оном облику који одражава најмањи степен учешћа 
детета.
Током излагања група, водитељ бележи њихове рангове на претходно 
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припремљеном флип-чарт папиру. Исписани редослед облика и нивоа 
партиципације који треба унети вертикално на флип-чарт папир је: 1. деца 
покрећу и воде пројекат/акцију; 2. иницијатива деце – одрасли помажу; 
3. одрасли покрећу – одлуке заједничке; 4. консултовани и информисани; 
5. одабрани али информисани, 6. квази представници; 7. манипулација; 
8. декорација; 9. неучествовање. На овај начин учесници могу да пореде 
своје са одговорнима других група. 
Дискусија: 

	код којих нивоа постоји сагласност између група у рангирању? Где је 
присутна разлика/неслагање? чиме сте се руководили приликом од-
ређивања редоследа? Образложите своја рангирања. 

	Наведите један пример пожељне, праве партиципације и један при-
мер непожељног облика партиципације из свог живота, окружења, 
школе.

	Да ли увек постоји могућност да ученици/парламент самостално од-
лучује? Од чега то све зависи? У којим ситуацијама је слобода одлу-
чивања већа? које су то ситуације када је утицај одраслих на одлуку 
већи?

Водитељ даје повратну информацију, консултујући теоријски део прируч-
ника у делу који обрађује тему партиципација. 

Наглашава да је разлика између праве и квазипартиципације недоста-
так информација о томе у којим областима ученици/парламент може 
да доноси одлуке, у којим не (због тога је важно познавати надлежности 
рада парламента); изостанак образложења уколико одлука парламента 
није прихваћена, и сл. Партиципација почиње онда када је обезбеђе-
на иницијална информација на основу које ученик/парламент стиче 
могућност избора. Да би уопште могло да се говори да у одређеној 
ситуацији има учешћа, ученици/парламент мора добити претходну 
информацију о томе о чему је реч, а тада се одлучује да ли ће у томе 
да учествују или не. Наглашава да у свакодневном животу није могуће 
увек обезбедити потпуно равноправно учешће ученика у одлучивању и 
активностима. То зависи од много фактора, као што су узраст, околнос-
ти у којима се одлука доноси, садржај (тема, предмет одлучивања и ак-
тивности), и др. Важно је да учесници схвате да сваки облик учешћа на 
свој начин јесте прихватљив, могућ и/или оправдан у датој ситуацији, 
а да одлука/активност треба да буде прихватљива за обе стране. Об-
лици партиципације: декорација, манипулација, квазипредставници, 
неучествовање – представљају кршење права детета, и да се томе 
треба супротставити. Битно је нагласити и да стварна партиципација не 
искључује одрасле, те да су најпожељнији облици партиципације они у 
којима одрасли и ученици/парламент заједно доносе одлуке.
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Рад на примерима. Задатак сваке групе је да препознају да ли је реч о 
правој или квазипартиципацији и образложити свој одговор. У анализи 
размислити и о следећем: да ли се тема директно ии индиректно тиче 
ученика; да ли су ученици психофизички зрели да учествују у одлучивању 
о тој теми; да ли је обезбеђена благовремена информација; да ли у одлу-
чивању заједно учествују ученици и одрасли.

Пример 1: У надлежности ученичког парламента је давање мишљења 
школском одбору о одређеној теми која је релевантна за ученике. 
Представница парламента је позвана да присуствује на школском одбо-
ру, али није имала информацију зашто је ту, шта се од ње очекује, нити 
је имала прилику да се консултује са члановима парламента у вези са 
темом.

Пример 2: Једна организација је хтела да финансира активност/акцију 
ученичког парламента. Замолили су их да до наредног сусрета, унутар 
парламента поразговарају и одлуче која би то активност могла бити, а 
да се заснива на потребама и интересовањима ученика. На следећем 
састанку са представницима организације парламент се изјаснио да би 
волели да новчана средства буду усмерена у куповину славина у то-
алету. У даљем разговору о том предлогу, дошло се до сазнања да је 
управа школе наметнула парламенту шта да наведу као свој приоритет, 
јер су славине заиста дотрајале. 

Пример 3: Ученици желе да организују свирку средњошколских бен-
дова у школи. Позивају професоре да им се придруже и помогну им у 
вези са одређивањем термина, проналажењем средстава за реализа-
цију активности, и сл.

Пример 4: У једну средњу школу долазе представници компаније како 
би се договорили на који начин могу помоћи школи у уређењу школ-
ског дворишта. Директор школе је позвао ученички парламент да изађу 
у хол школе, поделе поклоне гостима и отпевају им једну песму. Након 
тога представници компаније и управа школе одржали су састанак, на 
коме је детаљно договорено како ће изгледати ново школско двориште.

Напомена за водитеља: Сви примери представљају ниске облике пар-
тиципације, сем примера број 3 који је висока партиципација (иниција-
тива ученика-одлуке заједничке) Појашњења за повратну информа-
цију:

Пример 1 Ова ситуација представља ниску партиципацију, односно 
квази представнике. То су ситуације када су ученици, “каобајаги” укљу-
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чени у процес доношења одлука. Овај пример представља чест начин 
како парламента учествују у раду школског одбора и/или других тела 
школе у којима треба да имају своје представнике. Тако су они присут-
ни на школском одбору само формално, без благовременог информи-
сања и без могућности изношења става или одлуке која је усвојена на 
парламенту. 

Пример 2 кршење права на партиципацију ученика. Овај пример оп-
исује ситуацију манипулације ученичким парламентом. Одрасли су 
одговорни да спрече злоупотребу деце, да их не користе као декор, 
или не манипулишу њима за остваривање циљева који су одраслима 
од интереса, не нужно деци. Ученички парламент треба да прође еду-
кације како би препознавао и супротстављао се ситуацијама када се 
стављају у декоративне, манипулативне сврхе и квазипредставничке 
улоге.  

Пример 3 Овај пример представља висок облик партиципације, јер на 
иницијативу парламента у одлучивању учествују и одрасли и ученици – 
заједно и равноправно.

Пример 4 Овај пример представља низак облик партиципације. Описује 
ситуацију када одрасли одлучују, а ученици/парламент су искоришћени 
као „украс“. Они не учестовују у разговору и у процесу доношења одлу-
ка, већ је њихова улога маргинализована и сведена на декор.

Излагање група тако што се сви изјасне о првом примеру и заједно га 
изанализрају, потом и наредне примере. Водитељ допуњава, сумира, од-
носно даје повратну информацију након ученичких анализа.
Најава наредне теме. Водитељ наводи да ће на следећем сусрету настави-
ти разговор о учешћу ученика/ученичког парламента у процесу доноше-
ња одлука.
Завршна игра.
Евалуација радионице.
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Прилог: Лествица партиципације Р. Харта – нерангирани облици парти-
ципације 
Напомена за водитеља: сваки учесник добије свој примерак или свака 
група добија један комплет претходно исечених картица.

Задатак: „Треба да рангирате ове облике учешћа деце у акцијама и 
другим активностима, тако што ћете ранг 1 дати оном облику који по 
вашем мишљењу осликава највећи степен учешћа деце у одлучивању, 
а ранг 9 оном облику који одражава најмањи степен учешћа детета“.
Консултовани информисани – значи да је акцију планирао одрасли, 
консултовао је децу и мишљење деце се узима у обзир при свим од-
лукама.
Пример: школа покреће пројекат преуређења школске библиотеке 
како би се простор више користио за ваннаставне активности уче-
ника. Позива се ученички парламент чији чланови дају своје предлоге 
и идејна решења. Школа, узимајући у обзир њихове предлоге, доноси 
коначну одлуку и информише ученике о резултатима.
Квазипредставници – описује ситуације када се од деце тражи да гово-
ре на конференцијама или пред групом, али без могућности да нешто 
стварно науче о питању о ком се ради, односно без стварног консулто-
вања са другом децом, коју формално представљају.
Пример: Ученички парламент учествује на догађају на коме ће из свог 
угла представити како се остварују права детета у школи. Парла-
мент је припремио излагање, али су га одрасли у школи прегледали и 
значајно изменили, јер је било делова који, по њиховом мишљењу, не 
представљају школу у лепом светлу.
Манипулација –догађа се када одрасли користе децу за промоцију 
неке ствари коју они сматрају важним, али не помажу деци да ту ствар 
разумеју. Одрасли одлучују о томе шта ће да се ради, а затим питају 
децу да ли се слажу (при чему они морају да се сложе).
Пример: наставници поведу децу/младе из школе да присуствују ску-
пу неке политичке партије, иако деца не знају где су и због чега пош-
ла. Или, наставник врши притисак (и друге уцене-имплицитне или 
експлицитне) да ученик иде на такмичење из физике, иако ученик не 
жели, јер је одабрао друге предмете.
Иницијатива деце – одрасли помажу – деца покрећу и планирају ак-
цију, али укључују одрасле као помоћ у остваривању циљева. Одрасли 
обезбеђују ресурсе и помажу деци да развију вештине потребне за из-
вођење акције.
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Пример: Ученички парламент покреће питање одсуства спортских 
садржаја у школи. Позивају директора да заједно решавају тај про-
блем.
Деца покрећу и воде акцију – деца самостално планирају и изводе ак-
цију. 
Пример: Заједница ученичких парламената је одлучила да за викенд 
организује међушколске спортске сусрете на градским теренима. 
Или, ученици се организују да направе кућицу за пса који је стално у 
близини школе.
Декорација – јавља се када одрасли користе децу као украс, обично са 
циљем да произведу емоционалну реакцију код одраслих посматрача.
Пример: Поводом обележавања државног празника, свечано обучена 
деца машу промотивним материјалима и „праве гужву“. Или, деца из 
рањивих група се стављају у хор на некој манифестацији (али да не 
певају, већ само да се њишу).
Одабрани али информисани – значи да о учешћу деце и акцији одлу-
чује одрасли, али деца разумеју циљеве акције. Деца знају ко је одлу-
чио о њиховом учешћу и зашто.
Пример: школа је направила распоред одређених спортских и култур-
них активности током зимског распуста у школи, а ученици су позва-
ни да се укључе у складу са својим интересовањима.
Одрасли покрећу – одлуке заједничке – акцију су планирали одрасли, 
али деца имају равноправну улогу у доношењу одлука. Одрасли и деца 
заједнички одлучују на принципу једнакости.
Пример: Тим школе позива ученички парламент да заједно планирају 
активности за превенцију вршњачког насиља. 
Неучествовање – деца су у потпуности игнорисана у свим одлукама и 
активностима.
Пример: Директор је одлучио да добијена средства за превенцију вр-
шњачког насиља у школи утроши тако што ће наставници проћи 
обуку о насиљу. Нису питали ученике/парламент нити се од њих тра-
жи да било шта ураде.
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Радионица 7:  
Партиципација ученика у ученичком 
парламенту – рад на примерима

Освестити чиниоце који условљавају и разликују праву од квазипартици-
пације, оснаживање парламентараца да траже информације и учествују у 
одлучивању.

Зашто је то важно за ученички парламент? Да би свој рад и сарадњу 
са органима школе заснивали на правој партиципацији. Да би мог-
ли да доносе одлуке на основу добијених информација. Да би знали 
како да реагују у ситуацијама непартиципације.

Уводна игра.
Подсећање на претходну радионицу: ученици наводе шта је то било на-
рочито корисно што су сазнали на претходној радионици. Аргументују и 
зашто. Водитељ подсети ученике о одредницама високе партиципације и 
одредницама квазипартиципације.
Уводни разговор, оквир за дискусију: 
Наведите неки пример када је партиципација ученичког парламента била 
висока. А када није? Образложити. Због чега је за ученички парламент ва-
жна тема партиципације? 
Ученици су подељени у 4-5 група, свака група ради на 1-2 примера, који 
одаберу. Задатак је да пример/ситуацију разраде тако да она: 

	у једном сценарију/разради представља пожељан (висок) облик 
учешћа ученика, тј. њихове партиципације;

	у другом сценарију/разради представља непожељан (низак) облик 
учешћа. 

Излагање уз образложење.
Могуће ситуације/теме: 

Школа је добила новчана средства која треба да уложи у превенцију 
вршњачког насиља у школи. 
Парламент жели да обогати ваннаставне активности новим секцијама 
које ће се реализовати у школи. 
Парламент нема сталну просторију у којој одржава састанке, увек тро-
ше доста времена тражећи слободан простор за састанак. 
У посету школи долази министар просвете. Директор школе је предло-
жио да драмска и хорска секција организују пригодан програм. 
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Парламент жели да се укључи у обележавање Дана школе. 
Ученици желе да покрену разглас у школи. 
Правилник о понашању ученика. 
Екскурзија/излети (планирање, реализација, извештавање). 
Предлог тема за родитељске састанке. 
Евалуација часова/уџбеника. 
Рад Савета родитеља школе. 
Нешто друго што би ученици сами предложили као тему коју ће раз-
рађивати.

Следи излагање, након чега остали учесници могу да допуњују и поста-
вљају питања. 
Завршна дискусија: “Шта можемо да урадимо?”
Шта парламент може да уради како би предупредио ниске облике пар-
тиципације? Шта може и од кога шта да тражи? Шта папрламент може и 
треба да уради уколико препозна ситуације ниске партиципације, нпр. да 
нису благовремено информисани о нечему? Да ли партиципација учени-
ка/ученичког парламента значи да свака одлука парламента мора бити 
испоштована? Образложити.
Евалуација и сумирање: Свака група треба да наведе 3 кључне речи које 
су, по њиховом мишљењу, важне за партиципацију. Уколико нема довољ-
но времена за рад у групи, питање може бити пленарно.
Завршна игра.
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Радионица 8:  
Остваривање циља – техника  
„Анализа сила у пољу“

Ученици се упознају са корацима које могу предузети у случају кршења 
права кроз припрему сопствених планова акције за њихово остваривање.

Зашто је то важно за ученички парламент? Ефикасније ће планира-
ти и успешније реализовати активности уколико анализом дефи-
нишу проблем, дефинишу циљ који желе постићи, дефинишу оте-
жавајуће и олакшавајућих околности на путу остваривања циља и 
дефинишу надлежне и одговорне актере. 

На овај начин ученици се уче да планирање започну од уоченог пробле-
ма ка одређивању циља, а не како се то обично догађа, да се планирање 
започиње од активности. Овако се остварује чврста логика у планирању, 
јача аргументација деловања и придобијање других актера као савезника.
Уводна игра.
Најава теме радионице.
Водитељ даје инструкцију ученицима да се сете што више проблема из 
своје школе, који њих лично дотичу или њихове другове и да их запишу на 
папир, свако за себе. 
Затим, сваки од тих проблема треба довести у везу са кршењем неког пра-
ва (може се користити материјал са претходних радионица, „картице пра-
ва“). Све оне проблеме које не могу да доведу у везу са кршењем неког од 
права прецртати, јер се њима овога пута неће бавити. 
Након поделе у мале групе, задатак сваке је да изабере један конкретан 
проблем на којем би даље радила и што јасније га дефинисала.
Пре него што групе наставе рад, водитељ на једном примеру представља 
технику анализа сила у пољу. користити Прилог: „Графички приказ кора-
ка у процесу“.
Задатак група је да на примеру који су одабрали, направе анализу сила 
поља, представљајући је на флип-чарт папиру. За успешнију анализу ко-
ристе Прилог „Како до циља“. Водитељ пружа подршку током рада група.
Након излагања група, следе питања осталих и допуњавање. Анализа коју 
су урадили је важна, свакој треба посветити довољно времена и подсти-
цати друге да дају конструктивне предлоге за унапређење.
Водитељ сумира да ова техника помаже: да се боље појасни, дефинише и 
разуме проблем; да се у односу на њега одреди циљ који се жели оствари-
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ти; да се освесте оне „силе“ које отежавају остваривање тог циља, оно што 
је ометајуће; да се освесте „силе“ које олакшавају остваривање циља, оно 
што је снага на путу остваривања циља; да освестимо како искористити 
снаге, идентификоване ресурсе, савезнике, и сл.
Најава да ће на наредној радионици наставити рад кроз акционо плани-
рање на истим примерима.
Евалуација радионице.
Завршна игра.

Прилог: „Графички приказ корака у процесу“.
циљ (стање коме тежимо)

„+“ олакшавајући фактори                                                 „-“ отежавајући фактори
 (написати на стрелицама)                                               (написати на стрелицама)
   

 

Уочени проблем (почетно стање)
За које право везујемо проблем 

Нпр. Вршњачко дигитално насиље је јако присутно  
(Право детета на заштиту од насиља)

или... Нетранспарентни избор селекције чланова  
ученочког парламента/Нередовно одржавање седница  

ученичког парламента (Право на партиципацију)
Прилог – „Како до циља“
1. Трудимо се да што јасније дефинишемо проблем који увиђамо (Шта 

нам то смета у раду парламента? Шта нам смета у школи? Шта бисмо 
волели да је другачије?);

2. Трудимо се да што прецизније одредимо циљ који желимо постићи 
(како бисмо волели да се то промени? Шта бисмо желели да постиг-
немо?);

3. Проналазимо што више околности које нам иду у прилог, које би нам 
могле олакшати да постигнемо оно што желимо (нпр. који ученици, 
професори су заинтересовани да се проблем реши; да ли је још неко 
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износио овај проблем; да ли бисте у активностима имали подршку од 
професора, ученика, појединаца, организација од угледа и значаја за 
област у којој је проблем настао, и др.);

4. Проналазимо што већи број околности које би нам могле отежати 
остваривање циља/решавање проблема (други ученици из школе/
средине већином не мисле да је то проблем и нису спремни да вас 
подрже, нити да вам се придруже у његовом решавању; професори 
се не оглашавају; ви немате довољно знања или искуства у решавању 
сличних проблема; недостатак људи за извршење свих планираних 
акција; недостатак средстава за извођење акција парламента, итд);

5. Откривамо који су појединци у школи/заједници одговорни за 
настајање и решавање проблема (да ли је проблем који смо примети-
ли задужен неки тим у школи или стручна служба, и др.);

6. Смишљамо што већи број могућих активности које би нас водиле ка 
решењу проблема (нпр. састанци, писање петиција, организовање 
радионица, трибина, предавања, придобијање утицајних и угледних 
чланова заједнице, итд.).

Напомена за водитеље
Анализа сила у пољу се може применити и код проблема у функциони-
сању ученичког парламента. И у том случају је важно анализирати про-
блем, силе у пољу и предвидети активности за његово разрешење. То се 
може радити такође на једној од радионица са ученицима:
Могући проблеми на којима се може радити анализа сила у пољу и акцио-
но планирање:
1. Незаинтересованост ученика за учествовање у организовању живота 

у школи.
2. Директори/професори игноришу одлуке ученичког парламента, иако 

су оне у њиховој надлежности.
3. Поједини чланови не заврше обавезе које су преузели у планираном 

року.
4. Присутна је велика пасивност чланова парламента тако да све посло-

ве обавља пар ученика.
5. комуникација између чланова парламента није добра.
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Радионице 9 и 10:  
Акционо планирање и креирање акционих 
планова8

Учесници се упознају са корацима који се предузимају у реализацији ак-
ције која има за циљ остваривање неког права.

Зашто је то важно за ученички парламент? Ученички парламент 
се у свом раду бави планирањем и реализацијом активности који-
ма се остварује неко право и/или спречава кршење неког права. 
Имајући то у виду, потребно је да парламент познаје кораке у 
реализацији акције; адекватно одабере активности којима се дос-
тиже до промене/жељеног циља; дефинише конкретне задатке 
и послове; изради временски план и расподели одговорности, од-
носно задужења.

Уводна игра.
Подсећање ученика на претходну активност и технику “анализа сила у 
пољу”. 
Водитељ наводи да је за успешно планирање и вођење акције/пројекта, 
потребно да се дефинише: 
1.  Шта је проблем? чиме сте незадовољни? 
2.  Шта желимо да постигнемо? (циљ) 
3.  Анализа сила утицаја на путу од проблема до циља (претње и олакша-

вајуће околности)
4.  како ћемо то урадити? (активности) 
5.  када ћемо то урадити? (време) 
6.  ко је за то задужен? (одговорне особе)
7.  који су ресурси потребни? (материјална/новчана средства)
Имајући у виду да су на претходној радионици урадили прва 3 корака, 
учесници настављају рад на осталим. 
Задатак је да на нивоу групе учесници наведу све потребне активности 
које сматрају да треба реализовати на путу остваривања циља. 
Следи заједничка анализа конкретних активности и елиминација одређе-
них, уколико су непрецизне, тешко оствариве, или нису фокусиране на 
циљ. 
Добро је да активности буду реалистичне, са вероватноћом успешне 

8 Тема акционог планирања је обрађена кроз две радионице јер је потребно 
више времена да се обради тема, затим да ученици израде и презентују 
акционе планове, и да се на крају дискутује о њима.
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реализације, јер ништа није тако мотивишуће за парламент као ус-
пешно реализоване активности. 
Уколико су се ученици определили за велики број различитих активности 
дужег временског трајања, за ову вежбу је потребно да одаберу једну коју 
ће разрађивати кроз акциони план. 
Водитељ даје инструкцију да ученици размисле и наведу све конкретне 
задатке и послове које би морали да ураде да би остварили планирану ак-
тивност и да забележе сваки задатак на посебном папирићу. Подстицати 
их да послове што више конкретизују.
Папириће са исписаним задацима распоредити у табелу акционог плани-
рања и то по хронологији реализације. када се усагласе да је то оптимал-
ни редослед, дефинишу друге одреднице активности: 
	коме је свака немењена; 
	период/време реализације;
	ко је реализатор;
	одговорна особа из тима; 
	потребни ресурси/средства. 
као радни материјал за ову активност користити прилог: Пример акционог 
плана и прилог: О чему све треба водити рачуна при планирању акције.
Током рада, водитељ помаже групама, упућујући на питања из прилога. 
Излагање група, питања других, допуне. Посветити пажњу анализи и 
унапређењу сваког акционог плана. У томе учествују сви учесници, као и 
водитељ радионице.
Приказати прилог: Примери акција младих. Одабрати неке, или свакој 
групи дати различит пример. Водитељ може проценити да ли је приказ 
акција младих потребно урадити на почетку радионице како би се подста-
кло размишљање ученика о својим примерима. У том случају, потребно је 
нагласити да је реч о акцијама већег обима које су дуже трајале и да се у 
свом плану могу опредељивати за мање а релистичније активности.
Евалуација активности.
Завршна игра.
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Прилог: „О чему све треба водити рачуна при планирању акције (Жунић-
цицварић, Стефановић, 2007).“
У акционом планирању и реализацији важно је унапред имати информа-
ције и одговоре на следећа питања:
1. како ћемо доћи до циља? које конкретне активности садржи наша ак-

ција? Дефинишемо конкретне акције, поступке, услуге – све оно што 
ћемо урадити да бисмо постигли одређен циљ.

2. који је временски план специфичних активности? када се оне реали-
зују? На основу овога долазимо до укупног времена трајања акције/
пројекта.

3. које особе су одговорне за одређене кораке/појединачне активности 
и акције? Свако треба да преузме обавезу која му највише одговара. 
Треба водити рачуна да се обавезе равномерно расподеле.

4. који су наши капацитети? Шта нам је још потребно?
5. које од других заинтересованих група можемо и/или треба да укљу-

чимо у рад?
6. Да ли нам је потребна нечија дозвола за остваривање наше акције? 

чија? како ћемо ступити у контакт са њима?
7. коме је наша акција непосредно намењена? Вршњацима, родитељи-

ма, професорима, локалној заједници? како ћемо их информисати о 
својој акцији?

8. Да ли ће нам за извођење конкретне акције/пројекта бити потребне 
неке вештине? 

9. Да ли нам је потребан простор за извођење активности? какав? како 
ћемо до њега доћи?

10. Да ли су за реализацију акције/пројекта потребна средства (новац, 
материјал, опрема, услуге)? коме ћемо се обратити за обезбеђивање 
средстава?

11. Шта ће бити показатељи успешности акције/пројекта и како ћемо ме-
рити успешност (евалуација)?

12. како ћемо чувати податке о реализацији акције/активности? које 
ћемо податке чувати и скупљати, како ћемо написати извештај?

13. које тешкоће/препреке очекујемо у реализацији нашег плана? како 
их можемо спречити?

Поред ових питања, у зависности од конкретне акције, појавиће се и низ 
других питања на која ваља одговорити унапред.
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Прилог – „Пример акционог плана“

Најједноставнија табела за акционо планирање 
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Вршњачке 
обуке на 
тему: 
Родно 
засновано 
насиље 

Ученици-
ма првог 
разреда 
средње 
школе

Октобар/
децем-
бар

4 тренерска 
тима едука-
тора:
Милан и 
Бојан 
Огњен и Ена
Мина и 
лана
Един и лука

Тим пар-
ламента 
за пре-
венцију 
насиља и 
дискри-
минације 
– Гала 
Митић

папир,
маркери
фломастери
фотокопирани 
материјали
за сваког учес-
ника
флип-чарт папир
креп трака

Поред дефинисање основне активности, потребно је навести сваки корак 
у оквиру ње и прецизно одредити време за реализацију, нпр:

Месеци/недеље – кон-
кретне активности Октобар Новембар Децембар Одговор-

на особа
Обавештавање на-
длежних у школи

x Петар

Састанак са водитељи-
ма радионица

x каћа

Усвајање садржаја ра-
дионица

x ...

креирање најаве за 
догађај и дистрибуција 
на сајту парламента и 
друштвеним мрежама

x ...

Периодично обавешта-
вање о активностима 
обуке

x x x x

Формирање група за 
обуку и одређивање 
распореда

x x x x x ...
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Набавка материјала за 
радионице

x

Реализација радиони-
ца (4 групе по 3 ради-
онице)

x x x x ...

Евалуација рада (са 
ученицима и води-
тељима)

x x ...

Постављање вести о 
реализованом догађају 
(сајт, друштвене мре-
же)

x ...

Медијски приказ ак-
тивности – локални 
медији

x ...

Извештај о реализова-
ној активности

x ...

Анализа извештаја и 
препоруке за даље 
активности (научене 
лекције)

x

...

Прилог: „Табела за акционо планирање“9
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9  Табела се може модификовати и прилагођавати.
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Прилог: „Примери акција младих“

Пример 1.

Чланови Омладинске мреже Отвореног клуба сматрали су да је изу-
зетно важно учешће младих у мониторингу политика за децу и младе, 
а у складу са Националном стратегијом за младе. Стога су спроведене 
активности које су подразумевале организовање локалних акција за 
промоцију препорука о стању дечјих права у Србији. локалне акције 
организоване су у књажевцу, Врању, Београду и Ужицу, уз учешће 260 
директних корисника, укључујући 199 младих и 61 одраслу особе. У 
књажевцу и Ужицу су акције спроведене на централним градским трго-
вима, у Врању је акција спроведена у основној школи „Светозар Марко-
вић“, док је акција у Београду спроведена у форми прес конференције у 
прес центруу „Удружења новинара Србије – УНС“. Млади су током свих 
активности имали прилику да презентују израђене препоруке својим 
вршњацима, затим представницима релевантних националних инсти-
туција, цивилног сектора и мрежама за децу из региона.

Пример 2.

Отворени клуб и млади, чланови Омадинске мреже препознали су про-
блем недостатка подршке инклузивном образовању. Због тога су од-
лучили да циљ њихове акције буде подизање свести грађана о значају 
инклузивног образовања за развој инклузивног друштва и демократски 
развој Србије. Начин који су млади одабрали је припрема и извођење 
инклузивне представе, што је подразумевало: одржавање 32 радиони-
це/пробе са младима; осмишљавање и подела улога у представи; креи-
рање нацрта/синопсиса инклузивне представе; припрема инклузивне 
представе „(не)Инклузивна прича“ коју су млади одиграли 5 пута, на 
5 различитих локација у Нишу (Филозофски факултет, основне школе 
„Учитељ Таса“ и „Иван Горан ковачић“, Регионални центар за професио-
нални развој запосених у образовању и градски парк). На представама 
присустовало око 400 гледалаца који су након одигране представе по-
стављали питања глумцима кроз технику “врућа столица”, дискутова-
ли о поступцима, ставовима и изјавама појединих ликова и након тога 
учествовали на грађанским форумима.



105

Пример 3.

У циљу промоције и информисања средњошколаца о ЕУ и програму 
прекограничне сарадње Србије и Бугарске, Отворени клуб и млади 
активнисти су организовали ПрЕУзентације у 6 градова и школа пог-
раничног региона: Бор, књажевац, Ниш, Бела Паланка, Прокупље и 
Врање. На прЕУзентацијама су се средњошколцима обратили њихови 
вршњаци и предсавили им лична искустава, као и кључне резултате и 
постигнуте успехе и продукте из претходних 6 реализованих прекогра-
ничних пројеката Отвореног клуба, да би на крају презентовали остале 
ЕУ програме и указали на неке од бенефита за младе које доноси члан-
ство у ЕУ и његови прекогранични програми. 

Ове догађаје је пратила и изложба фотографија у виду рол-ап реклам-
них банера са фотографијама, линковима, порукама и логоима, што је 
изазвало велику заинтересованост свих младих.

Пример 4.

Млади активисти Ужичког центра за права детета сматрали су да је не-
постојање сексуалног образовања у редовној настави, кроз редовне 
садржаје наставних предмета, проблем који води недовољној инфо-
рмисаности деце и младих о овој теми. Поред тога, сматрали су да њи-
хови вршњаци недовољно примењују и она знања која имају. Стога 
су организоване активности са циљем информисања вршњака, про-
фесора и локалне заједнице о важности и нужности увођења садржаја 
сексуалног образовања у школе; оснаживања професора биологије, 
психологије, грађанског васпитања, али и одељењских старешина да у 
своје часове интегришу обуку о очувању репродуктивног здравља деце 
и младих; као и подстицања свести деце и младих о важности приме-
не стечених знања за очување репродуктивног здравља.
како би реализовали ове циљеве, организовали су бројне активности:
	креирали и спровели анкету којом су испитани ставови средњош-

колаца о увођењу сексуалног образовања у садржај редовних нас-
тавних предмета. Резултати упитника су коришћени као аргумента-
ција у медијским наступима, састанцима са професорима, као и при 
планирању других активности;

	израдили едукативне паное са јасном поруком јавног заговарања: 
Сексуално образовање увести у школске садржаје;

	организовали састанке са професорима на којима су лобирали за 
увођење ове теме у садржај њихових предавања;
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	организовали састанак са представницима Школске управе Ужи-
це, где је презентована идеја и просветни саветници су информиса-
ни о акцији. Добијена је подршка у смислу спремности саветника да 
заједно са професорима у наставном плану и програму проналазе 
места за имплементацију ових садржаја;

	одржано је 45 радионица на тему очувања репродуктивног здра-
вља у оквиру редовне наставе грађанског васпитања, психологије, 
биологије и на часовима одељењског старешине у средњим школа-
ма;

	организовали су уличну акцију на којој су делили едукативне мате-
ријале вршњацима и одговарали на њихова питања у вези са очу-
вањем репродуктивног здравља;

	поставили су едукативне паное у свим средњим школама у граду.
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Радионица 11:  
Пројектно планирање – писање предлога 
пројекта 

Упознавање ученика са циклусом пројектног планирања и неопходним 
елементима предлога пројекта.

Зашто је то важно за ученички парламент? Ученички парламент 
средства за реализацију активности може обезбеђивати пројект-
но. Могу се обратити потенцијалном донатору (некој установи, 
институцији, организацији и сл.) за финансијску подршку. То се чини 
кроз предлог пројекта.

Уводна игра.
Подсећање на претходну активност.
Најава теме радионице.
Водитељ упознаје учеснике са тим да статут школе предвиђа да ученич-
ки парламент средства за реализацију активности може обезбеђивати 
пројектним финансирањем и да писање пројекта и аплицирање треба да 
буде део њиховог рада. Помоћ у трагању за потенцијалним донаторима 
ученицима ће пружити школа, локалне организације које раде са/за децу 
и младе, итд.

Ко све могу бити донатори учениког парламента? Локална заједница 
расписује конкурсе којима подржава омладинске пројекте и иниција-
тиве. Некада је могуће да се јаве неформалне/нерегистроване групе 
младих, или је потребно да се парламент удружи са неким регистрова-
ним локалним удружењем и поднесе предлог пројекта. Донаторске ор-
ганизације које расписују конкурсе на одређене теме – постоје оне које 
подржавају активности неформалних група младих, попут парламена-
та. Некада је могуће да школа као институција буде носилац пројекта 
који је усмерен на рад парламента. Привреда/компаније – у последње 
време расте број компанија које послују друштвено одговорно. То зна-
чи да издвајају средства за иницијативе које доприносе унапређењу 
положаја грађана у заједници. Родитељи, појединци и други такође 
могу бити донатори конкретних активности парламента, не само у фи-
нансијским средствима већ материјалним и људским ресурсима. 

Без обзира о ком донатору је реч, потребно је написати и упознати га са 
пројектом. често донатори имају своје формуларе за пројекте. Уколико не 
постоји посебан формулар, потребно је познавати и користити неопходне 
елементе пројекта. 
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Водитељ упознаје ученике са неопходним елементима пројекта, наво-
дећи да су се многим већ бавили на претходним радионицама акционог 
планирања. 

 Неопходни делови једног пројекта:
1. Пропратно писмо (у кратким цртама објашњавате донатору ко сте и 

зашто му се обраћате; навести име и контакт податке одговорне особе 
за пројекат);

2. Представљање/опис ученичког парламента и школе (наводите број 
ученика, професора, значајне активности које сте реализовали, про-
блеми, сарадња са другим организацијама, и сл.);

3. Опис проблема (уочени проблем се представља конкретно и аргумен-
товано; увек је пожељно повезати га са неким правом; уколико је мо-
гуће, користити бројчане податке, проценте, резултате истраживања, 
итд);

4. циљ/циљеви (дефинишите шта желите да постигнете);
5. Активности и временски план (наводите и опишите конкретне актив-

ности које ће бити реализоване у оквиру пројекта и њихово времен-
ско трајање);

6. Учесници – циљна група (објашњавате коме је пројекат намењен, ко-
лики ће бити број учесника, зашто су баш они ваша циљна група, и 
сл.); 

7. Место реализације (наводите где ће се активности реализовати, у 
школи, локалној заједници...);

8. Евалуација (објашњавате начин на који ћете мерити постигнуто, како 
ћете знати да ли су активности биле успешне, наведите и како ћете 
прикупљати/добијати податке – упитницима, анкетама, интервјуима, 
и сл.);

9. Пројектни тим (навести ко све учествује и на који начин је одговоран 
за реализацију пројекта);

10. Буџет (наводите све трошкове, а структура буџета мора бити јасна и 
прецизна и у складу са наведеним активностима);

11. Прилози (наводите све информације које претходно нису наведене, а 
сматрате да је битно да их донатор има (лифлет о вашем парламенту, 
активности – акције, пројекти које сте до сада реализовали, препору-
ке, и сл.)

 Шта када пројекат буде одобрен?
када донатор одобри пројекат, задатак подносиоца пројекта (апликанта) 
је да на одговоран начин реализује активности које су наведене у пред-
логу пројекта. У његовој реализацији ученицима ће помоћи школа и њене 
службе. У вези са многим стварима потребно је договарање са управом 
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школе, појединим службама, школским тимовима. Омладински радник/
координатор ученичког парламента биће драгоцена подршка и пружалац 
помоћи.
Током реализације пројекта потребно је документовати активности: сли-
ке, спискови учесника, настали продукти. Обавезна је евалуација актив-
ности и на основу тога корекција наредних.
Обавештавање о остваривању пројекта се често врши путем сајта парла-
мента/школе, друштвених мрежа. Пожељно је информисати јавност и пу-
тем других медија.

 Шта када се заврши пројекат?
Након реализације пројекта следи извештавање. За донатора се припре-
ма финансијски и наративни извештај. 
У финансијском извештају се прилажу сви рачуни (копије), показјући да 
је новац наменски трошен. У наративном извештају пише се о томе како 
је протекла реализација наведених активности, да ли је било одступања 
од плана и на који начин, да ли су остварени циљеви и који су резултати 
пројекта. Сваки наративни извештај треба да садржи прилоге којима се 
поткрепљују наводи из наративног дела и то могу бити: спискови учесника 
и слике са активности; сатнице, позиви за догађај и његове најаве; ако су 
на активностима настали неки продукти – и њих је пожељно приложити; 
линкови ка објавама на сајту школе и медијске објаве о пројекту/конкрет-
ним активностима (то могу бити и скриншотоване објаве), и сви други ма-
теријали којима се може аргументовати успешност реализације).
Потребно је да учесници истраже могућности за конкурисање и да на са-
станцима који следе започну креирање пројекта. И то је тимски рад, јер је 
потребно доста информација и чињеница прикупити како би се пројекат 
уобличио.
Препорука је да се написани пројекат да некоме ко није учествовао у ње-
говој изради да га прочита, како би указао на делове који нису јасни и које 
је потребно допунити. Ова помоћ „критичких пријатеља“ је драгоцена и 
зна да унапреди пројекат.
Не заборавити: Након поднетог пројекта, а нарочито након његове успеш-
не реализације честитати члановима тима, поделити успех, прославити. 
Показати и саопштити сваком члану шта је то што нарочито цените у ње-
говом раду, и чиме је он/она допринео/ла успешности тима и реализо-
ваном послу: „Драго ми је што си баш ти члан/ица нашег тима зато 
што....“ Навести конкретно, то може бити нека особина или поступци 
(нпр. даје креативне идеје за активности, духовитост, добро уочавање 
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словних грешака, мотивише кад опадне енергија, одлично креира пост-
ове на друштвеним мрежама о активности, и друго). Сетите се колико је 
важна усмереност на развијање односа унутар тима парламента, не само 
усмереност на посао.
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Радионица 12:  
ПP ученичког парламента – рад са медијима, 
саопштење за јавност и презентација 

На радионици ће ученици упознати начине комункације са јавношћу како 
би се обезбедило добро информисање и подршка у раду, стећи ће вешти-
не коришћења различитихе приступа.

Зашто је то важно за парламент? Активности ученичког парламен-
та треба да буду видљиве јавности, те у зависности од врсте 
активности, треба одабрати оптималан канал комуникације са 
циљаном публиком. 
Сваки догађај је усмерен на одређену групу особа, о коме треба 
да буду обавештени. Медији су главни канал кроз који се то може 
урадити, они пружају најшири домет у најкраћем року. У раду са 
медијима, постоје неке специфичности које треба знати. Имати у 
виду да друштвене мреже нису медији, али могу бити добар канал 
комуникације са јавношћу и публиком.

Уводна игра. 
Најава теме радионице и истицање њене важности за рад парламента.
Подела учесника у пет група. Свака група добија задатак на коме ће радити.
Напомена: Водитељ ову радиоицу може реализовати на више сусрета 
тако што би све групе радиле исти задатак, само на различитим примери-
ма акција и кампања (реализованим или измишљеним). Нпр. један сусрет 
се посвети облицима: саопштење за јавност и презентације, следећи ин-
тервјуу, и сл.
1. група: Презентација
Задатак: Прочитајте прилог Избор медија. Фокусирајте се на облик: пре-
зентација. На нивоу групе одаберите један догађај ученичког парламен-
та (акција или кампања) и креирајте његову презентацју, руководећи се 
прилогом. Припремити се за презентовање пред групом, потом у кратким 
цртама наведите кључне одреднице презентације.
2. група: Саопштење за јавност
Задатак: Прочитајте прилог Саопштење за јавост. На нивоу групе ода-
берите један догађај ученичког парламента (акција или кампања) и кре-
ирајте саопштење за јавност, руководећи се прилогом. Припремити се за 
читање саопштења пред групом. Потом у кратким цртама наведите кључ-
не смернице за креирање саопштења за јавност.
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3. група: Слабости интервјуа
Задатак: Прочитајте текст у прилогу Слабости интервјуа. На нивоу групе 
продискутујте о томе шта вам привлачи пажњу у приказаном интервјуу. 
Продискутујте које су главне грешке саговорника. Одредите члана групе 
који ће у 5-7 минута презентовати ваше увиде. Пожељно је увиде у грешке 
поткрепити наводима из прилога.
4. група: Интервју 1
Задатак: Прочитајте прилог Технике интервјуа. На нивоу групе одабери-
те један догађај ученичког парламента (акција или кампања) у којем су 
чланови учествовали. На нивоу групе поразговарати о догађају – који су 
били циљеви, како је протекла активност, ко је учествовао, који су били 
резултати, успеси, потешкоће у којима су се суочавали, научене лекције, 
итд. Након тога, смислите интервју у коме ће учествовати више особа. Јед-
на ће представљити новинара. Припремити се да интервју изведете пред 
групом.
Имајте у виду да сваког одабраног говорника интервјуише „новинар“ на 
одређени сегмент акције/кампање. Поставља разна питања у вези с те-
мом, укључујући непожељна питања (из прилога). Интервјуисани одго-
вара исцрпно, покушавјући да неутралише „лажна“ питања и да пренесе 
своју поруку. Интервју треба да траје 7-10 минута. 
5. група: Интервју 2
Задатак: 
а)  Ваша група треба да се упозна са активношћу коју су одабрали члано-

ви 4. групе. 
б)  Потребно је да смислите нека питања за интервјуисане учеснике из 

групе 4. Питања треба да садрже неке од примера из прилога Технике 
интервјуа (и она непријатна). 

в)  Следећи задатак је да након завршеног интервјуа групе 4, будете до-
датни новинари који ће учесницима поставити та питања. Они не знају 
да ћете и ви поставити питања (и она неугодна). Водитељ радионце ће 
вас након завршеног интервјуа најавити као накнадно заинтересова-
не новинаре који имају још питања. 

г)  чланови ваше групе ће пажљиво пратити интервју групе 4, покуша-
вајући да одговоре на следећа питања: Шта је било добро у интер-
вјуу? Које грешке су направљене? Да ли су интервјуисани успели да 
презентују поруку? 

Следи излагање група. Након излагања сваке групе дати могућност да ос-
тали учесници прокоментаришу и дају концизну повратну информацију: 
Шта је било добро и зашто? Шта је препорука за унапређење и зашто? 
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Водитељ даје повратну информацију на рад група и допуњује консул-
тујући прилоге уз радионицу.
Евалуација радионице, настави реченицу: Са данашње радионице најви-
ше ће ми користити...
Прилог: Избор медија
када организујете догађај, знате којим људима је намењен. Ово такође 
одређује који ћете медиј одабрати за промоцију вашег догађаја. Постоје 
три врсте извештавања о догађајима:

	Унапред – обавештава јавност када ће се и где одвијати догађај и шта 
ће бити. Ово ће вам пружити жељено присуство.

	Уживо – представите шта се дешава у време догађаја. Ова врста по-
кривања привлачи највише интересовања публике и повећава попу-
ларност догађаја и организатора.

	Ретроспектива – информише људе о протеклом догађају, шта се до-
годило и како се догодило, ко је учествовао и какви су резултати. По-
жељно је имати коментар о догађају.

Можете користити све три врсте извештавања за свој догађај или само 
један од њих, у зависности од ваших специфичних потреба и могућности 
да омогућите медијско покривање.
Главне врсте медија које можете користити су: радио, телевизија, штам-
пани медији, интернет медији. Свака врста има своје предности. Радио 
може најбрже преносити информације јер се порука може емитовати од-
мах, док је за телевизијску емисију потребна већа припрема. Телевизија 
има најснажнији утицај на људе. Штампани медији и интернет омогућа-
вају преношење информација са особе на особу и лак приступ њима.
Важно је имати на уму да сваки медиј има одређену публику. На пример, 
ако организујете спортску иницијативу за младе у свом граду, најбоље је 
циљати регионалне медије. Што је догађај већи, то пре треба да почнете 
да обавештавате јавност о томе.
Можете бирати радио, телевизију и интернет (млади ретко читају штам-
пане медије). 
Саопштење за јавност
Добро је имати саопштење за јавност како бисте га послали медијима. 
Штампани и интернет медији то обично објављују директно, а телевизије 
и радио станице користе га као основу за извештавање, интервју, емито-
вање.
Да бисте привукли пажњу новинара и публике коју желите да привуче-
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те, морате припремити текст како бисте одговорили на следећа питања 
– Шта? када? Где? ко то организује и зашто?
Важан део конференције за новинаре је њен наслов. То би требало бити 
концизно и јасно, релевантно за догађај (да није збуњујуће), а истовреме-
но да привлачи пажњу људи на које се односе информације садржане у 
саопштењу за јавност. На пример, уместо „Водовод и канализација запо-
чиње санационе радове у кварту Изток“, „кварт Изток два дана остаје без 
воде“ звучи интригантније.
Презентација
Ствари су овде заиста једноставне:
	Буди сам
	Буди атрактиван
	Припремите се да представите садржај на високо систематичан на-

чин, буквално једна или две реченице. Тада можете лако да додате 
више детаља.

	Разговарајте
	Будите „живи“ – користите гестикулацију, изразе лица, покрет
	Покажите како доживљавате оно о чему говорите, „заразите их емо-

цијом“!
	Дајте примере
	Прегледајте садржај
	Сетите се да сте ту да нешто кажете људима, односно да вам требају, 

а не ви њима. Презентација ће бити успешна када се улоге коначно 
измене – биће занимљиво!

	Вежбајте пред огледалом или пред пријатељима како бисте били си-
гурни док стојите пред публиком или пред камером.

На крају, имајте на уму да се медијска покривеност често плаћа, па при-
пазите и на буџет за догађај, треба да буде забележен. Али не нужно и 
медијима је потребан садржај. И са њима можете радити у партнерству. 
Добро је створити традицију у раду са њима и одржавати добре односе.
Прилог: Технике интервјуа
Најважнија ствар у вези с интервјуом је припремити се за њега. То је при-
лика за слање јасних порука гледаоцу или слушаоцу. На пример, да убе-
димо публику да је ученички парламент користан за демократију у школи 
или да развија вештине које су корисне младима и које се иначе не до-
бијају у школи. Интервју је успешан када можете пренети своје поруке, 
иако питања која вам новинар поставља могу бити у другом правцу. Ево 
како да се решите нежељених питања:
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НЕПРИЈАТЕЉСкО ПИТАЊЕ
„Заправо, зар не подржавате одређену страну?“
„Хвала вам на том питању? Напротив, одређујући резултате свих укључе-
них страна ... “
НЕГАТИВНО ПИТАЊЕ
„Неће ли свест о дрогама повећати интересовање за њих?“
МОСТ – Освешћеност о дрогама није имало сличан ефекат нигде у свету, 
али ће омогућити родитељима и наставницима да на време открију злоу-
потребу дрога ... „
ПОСТАВЉАЊЕ ТЕШкОГ ПИТАЊА
„Очигледно да кампања не иде и да ученици не учествују. како ћете пос-
тупити? „
„Не слажем се са вашом изјавом. Досадашњи резултати показују тренд 
раста подршке ученика ... „
ПОСТАВЉАЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОГ ПИТАЊА
„Да ли је неуспех последица погрешне стратегије или неспремног тима?“
„Ни једно ни друго. Догађај иде врло добро ... „
ПОГРЕШНО ПИТАЊЕ
„Хајде да разговарамо о компанији Coca-cola која спонзорише ваше рад 
...“
„Coca-cola је компанија која благонаклоно финансира наш рад. Међутим, 
занимљивије је ... ”
НЕУТРАлНО ПИТАЊЕ
„када почиње ваша кампања?“
„Тада и тада ...“
ПРОМЕНИТЕ ТЕМУ
„Ипак, који је интерес Coca-cola?“
„Дуго смо разговарали о донатору наше кампање, можда вам не би сме-
тало да пређем на ...“
ПРЕСТАНАк
„Само желим да одговорим на то питање. Могу ли?“
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НАПИСАНО ТУМАчЕЊЕ
„Мислим да ме нисте разумели ...“
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НЕГАТИВНИХ АСПЕкАТА У ПЕРСПЕкТИВИ
„Да, 3.000 лева годишње није мали износ за студенте који одустају од сту-
дирања, али размислите о томе колико ће уштедети социјалне служње и 
колико ће буџет зарадити, ако то значи да ће једног дана постати нормал-
ни порески обвезник.“
Прилог: Слабости интервјуа – каква је прича
Слабости интервјуа преузет је из књиге „Ефективни односи са медији-
ма“ и показује како испитаник упада у многе замке постављене током 
свог агресивног интервјуа и како пропушта бројне прилике да одбрани 
своју тезу.
Оскар Винер је извршни директор компаније „корпа с јајима“, великог 
произвођача пилетине и јаја. компанија је најавила планове за изградњу 
фабрике у близини лисичјег Зуба са 100.000 становника. То ће бити једна 
од највећих компанија у околини, а локална телевизијска станица позвала 
је Винера на разговор у оквиру вечерашњег информативног програма.
Саговорница Сусан Шарп је искусни професионалац оштрог језика. У свом 
приватном животу, она је драга жена, има мужа и четворо деце. У недељу 
поподне храни патке у парку. Али у исто време, она је помало цинична 
према предузетницима и има једну ствар коју треба да уради: Ако мисли 
да је неко “лош” или покушава да вара, она иде у рат. Рекла је Винеру 
која ће бити њена питања, али била је што је могуће непрецизна: “Шта ће 
фабрика радити?”, “колико ће коштати?”, “Да ли очекујете неке конкретне 
проблеме?” и друга.
Винер је са друге стране потпуно сигуран у разговор. О пилићима не зна 
ништа, он је јако добро друштво за вечеру, а његова жена мисли да је 
привлачан мушкарац. Толико је миран да је заправо отишао на брзи голф 
у локални клуб пре него што је кренуо у студио.
Већ је 6:30 поподне, а интервју се преноси уживо. Оштро започиње ње-
ним уводом. цео текст је дат у наставку. Прво, прочитајте га у потпуности 
пре него што га детаљно погледате.
ИНТЕРВЈУ
Шарп: Наш следећи гост програма је један човек који нам дугује пуно 
одговора: Он је Оскар Винер (камера креће ка Винеру, који удобно седи 
и смешка се), који ће градити фарму живину у предграђу лисичјег Зуба. 
Планирано постројење ће изгледати као на снимку који ћемо вам пока-
зати [снимак,. 45 секунди. приказује узгој пилића бројлера, неке птице 
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умиру, већина перја пада и друго]. Господине Винер, зашто сте одлучили 
да градите тако нешто у лисичјем Зубу?
Винер: Па, то је логична одлука. компанија се шири, а лисичјин Зуб је са-
вршено место за нову фарму живине. У ствари ...
Шарп: Али сада смо видели колико бесмислене патње наносите безброју 
пилића. Зашто једноставно не купите земљу овде и пустите их да слобод-
но лутају по парцели?
Винер: Па, то не би било исплативо, Сусан. када расту слободно, потребно 
вам је 5 пута више узгајаних пилића на метру квадратном, с природном 
храном највишег квалитета, и још више ако је лошији квалитет зрна.
Шарп: Да ли стварно кажете да заправо мучите готово беспомоћне птице 
само зато што је то исплативије?
Винер: Па, тешко да се може назвати мучењем. Само кажем да сви људи 
који гледају овај програм ...
Шарп: Сви знамо да на свој начин стварате јаја слабијег квалитета. Сни-
мак је такође приказао радионицу за спаљивање отпада – да ли ћете и 
овде отворити нешто?
Винер: Ох! Да! Ово је стандардна опрема за ову врсту постројења.
Шарп: Али димњак са снимка испушта пуно грозног дима по целом квар-
ту. А сада нам кажете да морамо да поставимо фабрички димњак који 
загађује атмосферу.
Винер: Па, желео бих да уверим гледаоце да ће се из димњака само сат 
времена отпустити око 40 000 кубних метара штетног гаса [пауза]. Поред 
тога, м-м-м [пауза] ова врста производње захтева одређени третман отпа-
да, спаљивање отпада и тако даље.
Шарп: Има око 40 000 кубних метара, чини се као црни облак над малим 
градом попут лисчјиног Зуба. Реците ми, господине Винер, колико ће вре-
мена требати да се изгради ова фабрика?
Винер: Мало мање од годину дана, надамо се да ће прва серија јаја, у 
ограниченим количинама, бити произведена у року од девет месеци. За 
то смо ангажовали заиста добру компанију, а када они буду готови, имаће-
мо врхунску фарму.
Шарп: кога сте ангажовали за изградњу фабрике?
Винер: Ја ... Зашто то желите знати?
Шарп: Биће занимљиво знати да ли сте ангажовали локалну фирму. По-
слови у грађевинарству у околини су у тешкој ситуацији у последње вре-
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ме, видите?
Винер: Тачно? Морам признати да нећу ангажовати локалну фирму ...
Шарп: А зашто не?
Винер: Па. врло једноставно – за овај посао смо ангажовали фирму „Го-
мила цигли“.
Шарп: Али, зашто „Гомила цигли“?
Винер: Па ... па ... уствари ... (љут) поглед, зашто ми постављате сва ова 
питања о грађевинској фирми и изградњи? Изгледате као да сам узео 
мито или нешто слично!
Шарп: [хладно] У реду, рецимо да је прошло годину дана и изградили сте 
фабрику. какву корист ћемо добити од тога?
Винер: Паа. Мислим да је велика предност система Винер што добијате 
више јаја за мање новца. Све је аутоматизовано и то нам омогућава да 
снизимо цене и произведемо јефтинија јаја за хиљаде.
Шарп: Разумем. Да ли у овој ситуацији имате довољно јаја за извоз?
Винер: Ох! Да! чак продајемо смрзнута јаја људима у Народној Републици 
кини!
Шарп: Драго ми је што то чујем. Гост је био господин Оскар Винер, који ће 
овде саградити фабрику за слање јаја у кину. Шта ће лисичји Зуб морати 
да уради за јаја – свако може одлучити сам (прекид).
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Прилог: Саопштње за јавност – шта треба да садржи саопштење за 
јавност?
1.  Назив организације.
2.  Датум.
3.  Наслов: Наслов и почетак (први параграф) вашег саопштења за јавност 

треба да привуку пажњу уредника. То треба да буде јасна представа о 
ономе шта желимо да кажемо. Најбољи наслов саопштења за јавност 
сажима јединствени карактер догађаја и привлачи пажњу уредника. 
кад год је то могуће, уврстите вести у наслов. Одштампајте наслов 
болдираним фонтом, може бити дуг најмање један ред или највише 
три реда. Оставите мало више места између наслова и првог парагра-
фа материјала.

4.  Главни параграф: Постоје две врсте главног пасуса. Новинарски тип 
главног параграфа, такође познат као обрнута пирамида, најчешће 
се користи за директније праћење вести. Почиње одговарањем на 
питања „ко, шта, када, где, зашто и како“ овог материјала. Предност 
усвајања овог типа параграфа је да, чак и ако уредник исече све ос-
тало у вашем материјалу и испише само први део, најважнији део 
материјала ће и даље изаћи. Ако вам се чини да је почетак предуг, 
одговорите на питања ко, шта, где и када у првом пасусу. На питање 
„зашто?“ може се одговорити шире у другом пасусу. Најмање битне 
информације остају за крај.

Пример: Старији људи (ко) у старачком дому „Милост“ (где) ће од јануара 
(када) добити бесплатне консултације о коришћењу Фејсбука (шта). Одго-
вор на питање „зашто?“ следи у другом пасусу.... Ову идеју дао је ученич-
ки парламент средње школе „Џон Атанасов“, након што је посетио дом и 
сазнао о потребама његових становника (зашто).
Прегледни пасус је мање информативан, али на пример може имати 
добар потенцијал за привлачење пажње. Веома чест облик прегледа је 
индуктивни чланак. Почињете са конкретним случајем и прелазите на 
општији случај. Да би заинтересовао уредника, али и читаоца, циљ је да 
буде забаван. Пробудите заинтересованост занимљивим приступом.
5.  Основни део: Шта још желите да медији знају о вашој теми.
6.  Информације о распореду – Ако ваше саопштење за јавност позива 

новинаре на догађај, у посебаном делу наведите информације о томе 
када и где ће се догађај одржати.

7.  Име и телефони за контакт. Готово је сигурно да ће новинари желети 
ширу дискусију о садржају саопштења, па због тога име и број теле-
фона морају бити наведени на крају саопштења. Проверите да ли ће 
одређена особа за контакт бити доступна током дистрибуције сао-
пштења за јавност и да ли добро познаје материјал.
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Радионица 13:  
Фацилитација (вођење) састанка Ученичког 
парламента

Учесници ће стећи знања и вештине потребне за вођење састанка и кон-
структивног учешћа на њему, како би он био ефикасан и продуктиван.

Зашто је то важно за парламент? Знања и вештине које учесници 
стекну на радионици помоћи ће парламенту да избегну или ублаже 
изазове током састанака како би они били ефикасни и продуктив-
ни. Научиће технике којим се током састанка долази до добрих 
решења, уз високу партиципацију свих чланова. Научиће како да 
елиминишу негативне утицаје појединих учесника састанка, који 
свесно или несвесно »минирају« и отежавају рад. 
Ова знања и вештине су потребни за састанке ученичког парла-
мента, без обзира шта је њихова тема и разлози сазвања: инфо-
рмисање – размена информација о ономе што се догодило и што 
ће се догодити; саветовање: добијање мишљења; планирање или 
доношење одлука – дискусија о томе шта група треба да ради и 
како; образовање – сазнавање више о теми која је важна за групу; 
социјализација / подршка: боље упознавање са члановима парла-
манта, подршка, и сл. 

Уводна игра.
Најава теме радионице.
Подела учесника у групе од по 3-5 члана. 
Задатак за сваку групу: Проблеми на састанку. Покушајте да се присети-
те неких састанака на којима сте присуствовали. На папиру напишите 15 
ствари које по вашем мишљењу нису прикладне за састанак. Наведите 
неке проблеме са којим сте се сусрели на њима. За рад групе имате 10-так 
минута.
Излагање група. Водитељ на флип-чарт папиру записује оно што учесници 
наведу, евидентира се фреквенција одговора који се понављају. конста-
тују се најчешћи одговори учесника.
Свакој групи дати прилог: Најчешћи проблеми на састанцима и задатак 
да упореде проблеме из прилога са онима које су као велика група наво-
дили.
Дискусија: Да ли има оних проблема које нисте препознали, а налазе се 
на листи прилога? Наведите. које проблеме сте ви навели а не налазе се 
у прилогу? који од свих наведених проблема/изазова се најчешће јављају 
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код вас у парламенту? Наведите пример. Неведите 3 проблема који по 
вашем мишљењу највише угрожавају састанак ученичког парламента. 
Истаћи да први корак у решавању/ублажавању проблема на састанцима 
јесте њихово освећивање и вербализовање, саопштавање члановима. 
Већина проблема у вези са састанком може бити решена бољим плани-
рањем и организацијом!
За повратну информацију, водитељ консултује теоријски део приручника: 
Састанак – планирање и организација.
Водитељ најављује да ће радити једну вежбу која може бити погодна да 
се установе узроци и изнађе решење проблема. Неке од предности ове 
вежбе су у томе што активно и демократски укључује учеснике у процени 
предлога и проналаску решења. као резултат тога, сви су задовољни. 
На радионици ће провежбати ову технику, а на наредним састанцима пар-
ламента је примењивати у раду.
Учесници седе на столицама у кругу око флип-чарта, водитељ бележи од-
говоре учесника. 
1. Тема. Проблем. На врху првог листа флип-чарта великим словима се за-
писује: Тема/проблем. Добро је да формулација буде у форми питања, на 
пример: „који су разлози за слабо учешће ученика у школским догађаји-
ма?“ Водитељ продискутује са учесницима како би сви били сигурни шта 
се подразумева под „слабим учешћем“, и /или пасивним присуством, итд.
Учесници наводе разлоге, фацилитатор бележи на флип-чарту.
2. Правила понашања. Фацилитатор уводи бреинсторминг о правилима 
састанака ученичког парламента, која се бележе на посебном флип-чарт 
папиру, како би била увек доступна ради подсећања. Она могу укључива-
ти следећа правила:
	Ради се у предвиђеном времену.
	Не постоје неприкладни или глупи предлози.
	Свако може давати предлоге. Не постоји ограничење броја предлога.
	Покушајте формулисати свој предлог у једној реченици, не раз-

мишљајте наглас.
	Не прекидајте једни друге, не постављај себи питања, не разговарајте 

међусобно, само дајте предлоге.
	Не оцењујте предлоге других, то ће се десити касније.
Бреинсторминг траје ограничено време, не више од 15 минута. Сви од-
говарају на постављено питање, а ако није јасно шта је предлог, водитељ 
то разјашњава са предлагачем (шта је тачно желео да каже) и потом га 
„предаје“ записничару који га евидентира. Записати све предлоге, један 
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по један. Водитељ зауставља процес уколико више нема предлога или 
када време истекне.
3. Појашњење. Ако било који од предлога није јасан, потребно је да се 
разјасни. Појашњење даје учесник који је поднео предлог.
4. Спајање/елиминисање. Предлози који се понављају се елиминишу 
тако да остаје један. Они са сличним садржајем могу се објединити или 
преформулисати. То се може учинити само уз сагласност особе која га је 
предложила. Важно је добити списак различитих предлога, нејасни се 
елиминишу.
5. Одређивање приоритета. Од свих претходно наведених предлога, 
потребно је да се одреде они приоритетни. Они се одредђују тако што 
учесници приђу флип-чарт папиру и код 1/3 укупног броја предлога 
ставе знак „+“ (нпр. ако је било 21 предлог, учесници ће одређивати 7 
својих приоритета, ако је 13, онда 4, и сл). када сви заврше вредновање 
предлога одређивањем приоритета, водитељ броји бодове за сваки 
предлог. констатује који су предлози добили највише бодова (гласова) и 
да ће се на њима даље радити. Потребно је да се на почетку постави ја-
сан задатак и критериј по ком ће учесници вредновати предлоге: да ли 
по томе, нпр. који предлог је најважнији/решава највећи проблем или 
који предлог је најреалнији за остваривање, који предлог ће окупити 
највише младих, и сл.
6. Наставак. Обично се наставља рад на предлозима који су постигли нај-
више бодова. На пример, ако се утврди да је највећи резултат у одговору 
на питање „који су разлози за слабо учешће ученика у школским актив-
ностима?“ добио предлог „активности нису привлачне“, следећи корак је 
бреинстормингом одговорити на питање „како учинити догађаје атрак-
тивнијим?“, понављајући описани процес, итд.
Водитељ даје учесницима припремни задатак за наредни сусрет: Прочи-
тати прилог Како разговарати о проблемима у групи. Размислити о томе 
који су најчешћи типови „минера“ на састанцима парламента у школи и 
шта мисле о предложеним тактикама за ублажавање њиховог деловања. 
Припремити се да презентују пред групом. 
Евалуација радионице. Сваки учесник на самолепљивом стикеру треба да 
наведе 3 ствари које су му биле најкорисније на радионици. Стикере ће 
налепити на флип-чарт при изласку.
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Прилог: Најчешћи проблеми на састанцима

Процес >	 комбиновање процеса (како) и садржаја (шта)
>	 Превише, недовољно или штетно учешће

Улоге >	 Нејасне улоге и одговорности
>	 Манипулисање
>	 Сакривена агенда

Учесници >	 Неприпремљени за тему
>	 Непријатељски настројени
>	 критикују
>	 Случајно изабрани или незаинтересовани
>	 Паметњаковићи
>	 Они који ометају пажњу других

Информа-
ције о са-
станку

>	 Превише података
>	 Понављање и вртење у круг
>	 конфузно и неразумљиво

Доношење 
одлука:

>	 Састанци ради формалног усвајања (жигосања) унапред 
донесених одлука

>	 Приступ победници / губитници
>	 Недостатак потребних информација и образложења
>	 Недостатак подршке у одлучивању

Ситуација >	 Недовољно места за седење
>	 Превише топло, превише хладно, веома бучно, превише 

формално, и тако даље.

Припрема и 
праћење

>	 Нејасан циљ или пут до његовог постизања
>	 Збуњујућа очекивања
>	 Неактивност
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Прилог: Како разговарати о проблемима у групи („Алигатор“) 
Људи који стварају проблеме у групи могу се сврстати у неколико основ-
них типова и на њих применити различите технике:

Касни 
Увек касни на састанке, узрокујући гунгулу, прекидајући посао и чекајући 
да буде примећен. Основно правило: не супротстављајте се на састан-
цима испред групе. То неће помоћи и само ће изазвати непријатности и 
нелагоду. Постоји много разлога за његово одлагање: он/она сматра да 
састанак није веома важан, не верују да ће почети на време или је увек 
ван распореда и није на време. Сачекајте крај састанка и питајте га зашто 
то ради тако често.
Запитајте се шта би састанак могао учинити довољно занимљивим и 
важним да он дође на време. Можете га замолити да води или забележи 
групни рад на следећем састанку.
Једини начин да увек почнете састанак на време је да стварно почнете 
када је најављено. чекање 5 минута за један састанак одложиће други за 
10 минута. И ускоро ће сви доћи по својим плановима и проценама. Ако 
увек почне на време, учесници ће схватити да када кажете 10.30, стварно 
мислите на 10.30, а не на 10.45 (ако је 10.30, а дође само неколико учесни-
ка, оставите их да сами одлучују када ће почети састанак). Они могу помис-
лити да је губљење времена започети пре доласка осталих чланова групе.
Сваки учесник понекад може закаснити: Да бисте смањили хаос, распоре-
дите групу даље од врата. када неко закасни, каже: “Здраво Светла, дра-
го ми је што сте успели да дођете. Седите овде и погледајте записник да 
видите шта смо урадили.” Не прекидајте рад да бисте прегледали шта је 
учињено. Допустите оном ко касни да схвати шта радите пре него што га 
укључите у групни рад. Ако је особа која касни са критиком и треба јој те-
мељит преглед онога што је учињено у његовом одсуству, направите крат-
ку паузу и направите преглед без губљења времена осталих чланова групе.

Рано одлази 
“Прерани одлазак”, напуштање састанка пре краја – троши енергију. По-
кушајте да сазнате након састанка зашто се ово стално дешава. Састанци 
могу бити предуги. Можда се нешто може научити из тога.
На почетку састанка питајте може ли сваки учесник остати до краја. Ако је 
одговор да, вероватно је да ће потенцијални раноодлазећи побећи пре 
краја. Ако један или више учесника најави да ће рано отићи, сазнајте када 
тачно и благовремено одлучите да ли ћете наставити после одласка. Нема 
ничег горег од наставка рада са сталним излазима. 
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Покварена плоча 
„Покварена плоча“ је враћање на исто више пута. користите записник 
да вас подсети да је проблем важан за појединца. Покажите да је то већ 
примећено, чуто и забележено неколико пута. “Да, Иване, знам да је ово 
веома важно за тебе. Већ смо га евидентирали на страници 3 и на страни-
ци 6 у групном записнику. Нећемо га изгубити или прескочити. Бићемо у 
могућности да касније анализирамо са свим осталим предлозима и након 
што завршимо излагање идеја. Има ли нечег што бисте желели да додате? 
Ако не, можемо ли наставити?” Ако се учесник „заглави“ у теми и мора да 
разговара о њој, можда бисте предложили: „Желимо да изнесете своје 
мишљење како бисте могли да наставите са нама. Узмите три минута да 
кажете шта бисте желели.“

Неверни Тома 
“Неверни Тома” стално говори: “Ово се никада неће догодити”, “Ово нико 
неће урадити”, “Не свиђа ми се ово”. Овај Неверни Тома је увек негативан. 
Његов мото је: “Ниси у праву док не докажеш супротно.” лепо је да постоји 
неко у групи ко је скептичан, али агресивни негативизам обесхрабрује и 
сузбија креативне напоре. Нека цела група пристане да не вреднује идеје 
у одређеном периоду, а затим користите тај договор да исправите оне 
који га крше, посебно Неверне Томе: “чекај мало, Никола! Ти и цела група 
сте се сложили да не оцењујете идеје у овој фази. Управо сте почели да 
критикујете Маријин предлог. Издржите! Све идеје ћете моћи да оцените 
касније.”

Одмахивање главом – имагинарни тип 
Одмахивање главом невербално значи да се особа не слаже, на драма-
тичан и узнемирујући начин. Одмахује главом, преврће очима, прекршта 
ноге и прелази једном преко друге, гласно затвара своје књиге, демон-
стрирано гура столицу уназад или бесно прави белешке након коментара 
једног од учесника. Ови невербални гестови могу ометати састанак више 
од изговорених речи. Покушајте да га игноришете и тренутно усредсре-
дите пажњу на онога ко прича. често ни особа није свестна гестова које 
прави. Можете се обратити и рећи: “Драго ми је да видим да одмахујете 
главом. Можда се не слажете са оним што се прича. Да ли желите да поде-
лите своје мишљење са групом?” Понекад, ако на ове гестове одговорите 
као на негативне коментаре, радо ће схватити о чему се ради и покуша-
ти да контролише говор тела. Али, ако вам одмахивање главом постане 
превише непријатно, сачекајте паузу и поделите како се осећате: “Радо, 
сваки пут када почнете да одмахујете главом прекидате састанак као да 
додирнете некога штапићем. Шта вас мучи?” Можда има разумне жалбе 
и незадовољство. коначно можете рећи “Мислим да сте непоштени пре-
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ма осталим учесницима и лично ми је посебно неугодно и узнемирујуће! 
Молим Вас покушајте да контролишете говор свог тела!”

Незаинтересован / пасиван тип 
Незаинтересована/пасивна особа стоји на крају ходника и не говори 
ништа, гледајући у телефон или чешући се по глави. Испада да то смета 
фацилитатору више него самој групи. Покушавате да направите енерги-
чан и креативан састанак, а Петар стоји тамо, зева и тапка по телефону. 
Имате неодољиву жељу да ухватите пасивног појединца неспремног пи-
тајући га: “Петре, шта мислиш о томе”? Али, понекад чешкање не значи 
увек незаинтересованост. Неки људи боље мисле када држе оловку. Или 
можда заиста пасиван тип има ваљано оправдање за своје понашање – 
можда је случајно наишао на састанак без мотивације. Понекад је довољ-
но само приближавање пасивном типу да га пробуди. Или сачекајте кон-
такт очима, поставите питање и онда избаците пасивног учесника из неу-
годне ситуације тако што ћете се обратити неком другом с питањем: “Шта 
мислите, Иво? Дајем вам тренутак да размислите, „А шта ти, Марија?” За 
време паузе питајте пасивца зашто није укључен у групни рад. Понекад је 
овакво понашање знак лошег рада састанка или је тема неприкладна, или 
је очигледно да је тренутно повезана са нечим споредним.

Шушу-мушу (шаптач) 
Тип који је шаптач непрестано шапуће особи до себе и представља вели-
ку сметњу фацилитатору и групи. Тешко је концентрисати се када око вас 
шапућу и причају. Већина чланова групе нема храбрости да каже или да 
изрази незадовољство. као фацилитатор, можете приступити шапутању. 
често је ова мала интервенција успешна. Ако има пуно таквих учесника, 
можете рећи: “Усредсредимо се на једну тачку, јер не можемо ништа учи-
нити ако сви причају о другим стварима.” Ако се шапутање и даље наста-
вља, можете прекинути састанак одговором: “Да ли желите да поделите 
са нама о чему говорите? Ако не, зашто не изађите и разговарајте. Овде 
имамо још пуно посла.” Током паузе можете их питати шта се догађа. До-
бра је тактика ако шаптаче можете држати одвојено један од другог.

Громогласни 
Говори гласно и дуго, а очигледно му је тешко да ћути. Громогласни је уоби-
чајен тип који гравитира различитим типовима на различитим сусретима. 
често је лидер или доноситељ одлука у групи, и то је чињеница која додатно 
усложњава однос између фацилитатора и њега. Покушајте да му се при-
ближите док говори и успоставите контакт очима док стојите испред њега. 
Ваша физичка присутност – натераће га да размисли о свом понашању и 
престане да говори. Затим брзо пребаците поглед и питајте неког другог.
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Можете решити препирке са састанка. често су гласни људи ти који одмах 
изговоре сваку мисао која им пређе преко главе. Дајте му лист папира и 
замолите га да напише сопствени записник са састанка или да записује 
групне активности. То ће га заокупирати и он неће моћи да говори. Нагла-
сите да препирке сметају групи и да спречавају остале учеснике да изразе 
своје мишљење. Ако ниједна од ових техника не помаже, можете се суо-
чити директно испред групе.

Скандалозни – нападачки тип 
Нападачки тип покреће личне нападе на другог члана групе или на вас 
као фацилитатора. Ако двоје учесника почну да се свађају, покушајте да 
прекинете вербалну битку физичком интервенцијом тако што ћете их на-
говорити да се више обраћају вама него једни другима. Питајте: “О чему 
се ради? У чему је проблем?” Подсетите их да су сви овде на овом састан-
ку да би радили на одређеном задатку, а не да би решавали своје личне 
проблеме. “Супер је што сте вољни да радити на својим проблемима, али 
зашто то не бисте учинили након састанка?” користите групну меморију 
да бисте фокусирали групу на идеје, а не на појединце. Приближите се 
постерима, групишите записник и усмерите скандал на оно што је написа-
но: „Будите сигурни да записујемо ваше критике. Ако сам вас добро раз-
умео, сматрате ли да је овај предлог нереалан и да неће успети у овој си-
туацији?“ Такође можете испробати технику неоцењивања идеја у неком 
тренутку (види Неверни Тома).
Ако сте нападнути, покушајте да не попустите свом природном инстинкту 
да умањи оптужбе и одбраните се. Ако критикују вашу помоћ, направите 
корак уназад, савладајте себе, захвалите се нападачу на његовој / ње-
ној критичности, а затим користите технику бумеранг тако што ћете тему 
вратити нападачу за позитиван предлог. “Осећате да не пружам вама и 
Ивани довољно прилика да изразите своје ставове. Шта мислите да је 
потребно да би се поправила ова неравнотежа?” Ако се напад заснива 
на заштити осталих чланова групе, проверите које је њихово мишљење: 
“Ивана, да ли се тако осећаш? Мислите ли да вам не дајем довољно вре-
мена да изнесете своје мишљење?” Ова техника омогућава вам да укљу-
чите читаву групу у исправљање ситуације, али не дозвољава групи да 
нападне особу.

Посредник 
Посредник увек говори у име других. Оно што Васко покушава да каже 
је… “Ако је Васко на средини свог излагања, брзо одреагујте и реците “Са-
чекајте минут, Пешо. Нека Васко говори у своје име. Наставите, Васко, до-
вршите оно што сте почели.” Ако је Васко већ готов, проверите да ли оно 
што каже посредник одговара ономе што је мислио Васко. “Васко, да ли 
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те је Пешо добро разумео? Да ли тачно парафраза ваше идеје?” Ова тех-
ника омогућава члановима групе да кажу Пеши да не треба да им буде 
портпарол.

Трачара 
Трачара је током састанка ширио гласине: “чуо сам их како разговарају о 
...”, “Сећам се да је било нешто у вези са правилима ...”. Сати драгоценог 
времена у групи троше се на бесмислене расправе о истини једног или 
другог када се може све решити у пет минута. када сматрате да се важне 
информације уносе у групу од стране сумњивих извора („Неко је ово спо-
менуо ...“, „Ако се добро сећам ...“), одмах проверите информације: „Јесте 
ли сигурни да је то чињеница?“ „Може ли још неко то потврдити?“. Ако 
су одговори слаби и несигурни, питајте: “како можемо разумети одговор 
на питање? ко би могао знати?” Затим одложите тему док се не добију 
поуздане информације или направите кратку паузу за позив, потражите 
информације или позовите стручњака на следећи састанак.

Зналац 
Зналац се ослања на препоруке, потврде, старосну доб, искуство или про-
фесионални статус: “као психолог, хтео бих да истакнем да се са практич-
не тачке гледишта то једноставно неће десити.” „Најдуже сам у овој школи 
и знам, боље од свих других, да је ово бесмислено“. Обратите пажњу на 
свезналицу једном, али нагласите зашто је битно да о овом питању рас-
правља цела група. „Да, сви ценимо ваше искуство у овој области, али до 
решења треба да дође цела група након процењивања свих алтернатива.” 
“Да, знамо да је то ваша специјалност и можда сте у праву, али један од 
разлога зашто у групи расправљамо о овој идеји је да би сагледали то 
питање из различитих углова и да дођемо до нових решења. Ваше знање 
може да вас спречи да ствари гледате у другом светлу. Да ли ћете моћи 
на тренутак да саслушате, иако вам се неки од наших предлога могу чини-
ти непримереним и лудим?” Или покушајте: “То је ваше мишљење и зах-
ваљујемо вам, али могу постојати једнако валидни различити погледи.”

Човек са задњег седишта (фацилитатор из сенке) 
Стално вам говори шта би требало да радите: “Пустио бих групу да раз-
говара о проблему пре бреинсторминга”; „Да сам на твом месту, прешао 
бих на следећи проблем”; “Реци им да умукну. “ Фацилитатор групе треба 
да пита групу за процедуралне сугестије и углавном их поштује. када фа-
цилитатор из сенке почне да критикује ваш рад, замолите групу да пред-
ложи други поступак и проверите да ли се група слаже са предлогом. Ако 
се група сложи, одмах усвојите предлог. “човек са задњег седишта” биће 
задовољан и укроћен на тренутак. Ако се група не слаже, спор ће бити из-
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међу групе и фацилитатора из сенке, а не између вас и њега. С времена на 
време наићи ћете на његове реплике, у које он верује, да је он способнији 
од вас и да не одобрава ваше поступке. То заиста може бити непријатно и 
ометати састанак. Нагласите да постоје различити стилови фацилитирања 
и много метода решавања проблема. Свака од метода има своје добре и 
лоше стране – не каже се да је моја најбоља, већ да треба започети одне-
куд. Замолите уљудно “фацилитатора из сенке” да има стрпљења и испро-
бајте свој приступ. Ако то не успе, група увек може пробати нешто друго. 
У екстремним ситуацијама можете отворено изазвати “особу са задњег 
седишта”: “Да ли бисте желели да помогнете? Супер је ако желите, али 
ако не, молим вас задржите критике за крај састанка.” Обично ће та особа 
одбити вашу понуду, али ако је прихвати – у реду. Ако је рад лош, група 
ће проценити потешкоће које има фацилитатор, потражиће вашу помоћ и 
затражити да преузмете улогу. Али немојте рећи: “Јесам ли вам рекао да 
ће се то догодити.”

Увек заузет 
Увек је у покрету – излази, улази, стално прима поруке или започиње те-
лефонске позиве. Најгори део је што је у већини случајева “заузета особа” 
директор или шеф састанка. Стога слободно улази и излази, али резултат 
је губљење њиховог и групног времена. Сваки одлазак увек заузете осо-
бе може резултирати прекидом састанка или поновним уласком – постоји 
потреба да се преиспита шта је урађено у његовом одсуству. често је 
настављање састанка бесмислено када кључна фигура недостаје. Са ста-
новишта фацилитатора, готово је немогуће бавити се тим током састанка. 
Само вођа групе или председавајући могу имати било какав утицај да се 
спречи непрекидни улазак и излазак и да се „запослена особа“ задржи на 
састанку. Можете препоручити одлагање састанка док се не врати “заузе-
та особа”. То бар штеди живце, труд и време осталих учесника и упућује 
„увек заузетом“ да су његови поступци деструктивни. Најбоље време за 
бављење увек заузетом особом је пре састанка. Нагласите колико је ово 
понашање лоше и неефикасно и покушајте се сложити да одложите раз-
говоре и изласке по завршетку састанка. Алтернативно, можете заказати 
састанак ван радног времена, како бисте смањили прекиде. У сваком слу-
чају, ако успете да добијете пристанак пре састанка увек заузете особе да 
за време састанка неће радити друге ствари, онда имате покриће на које 
се можете ослонити; “чекај мало. Мислио сам да си обећао да ћеш одго-
дити све позиве за сат времена.”

Тражим одобрење 
Ова врста људи троши више енергије у тражењу одобрења фацилитатоа, 
него што се фокусира на садржај састанка. Има врло деструктивно дејство 
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на фацилитатора привлачећи му пажњу. Ваша улога је да служите групи, 
а не да оцењујете како она функционише. Можете охрабрити групу, али 
не дозволите јој или појединачним учесницима да постану зависни од вас 
и постану зависни од одлучивања. Ако „тражитељ одобрења“ држи вашу 
пажњу више од осталих, удаљите се од њега и прекините контакт очима. 
Идеја олакшавања јесте навођење људи на разговор, а не на вас. Ако 
“тражитељ одобрења” од вас захтева неку врсту евалуације, користите 
бумеранг технику да вратите питање: “Не знам, Маја. А како ви оцењујете 
састанак?” Одговорност за успех или неуспех састанка треба поделити из-
међу самих учесника.

Онај који прекида – прекидач 
Почиње да разговара пре него што други заврше. често не жели да буде 
непристојан, али постаје нестрпљив и претерано узбуђен. као и “Громо-
гласни“, он се боји да ће изгубити нове, вруће идеје ако их не изнесе у се-
кунди. као фацилитатор, морате се суочити у тренутку са оним ко преки-
да. Запамтите: једна од ваших главних функција је да регулишете рад и да 
дате свима шансу да изнесу своје ставове без да их ико прекида. Ово би 
могао бити први тест ваше неутралности. Група ће вас надгледати како би 
видели како ћете их заштитити. Желеће да види да ли можете зауставити 
онога ко прекида, чак и ако је ауторитативна особа. Одмах морате устати и 
рећи нешто попут „Стани, лили, пусти Стојана да заврши“. У интервенција-
ма морате бити непристрасни, не бирајте фаворите. На паузама можете 
објаснити потенцијалном прекидачу да је његово понашање ометајуће за 
групу. Можете тражити да записује своје идеје док не дође време да их 
подели. Друга техника је да га натерате да записује активности групе – до-
бра је вежба научити га да слуша. Неки од прекидача се одлично снађу с 
тим, што изазива фине промене у њиховом понашању.



131

Радионица 14:  
Заступање10

Ученици ће се упознати са начинима на који ученички парламент може 
утицати на процесе доношења одлука, на доносиоце одлука и на јавно 
мњење.

Зашто је то важно за ученички парламент? Ученички парламенти 
и савети имају право, али и одговорност, да заступају ученике у 
школи у остваривању својих права. Стога је важно да стекну прак-
тична знања неопходна за укључивање у друштвени живот кроз 
упознавање са облашћу планирања, организовања, спровођења и 
евалуације друштвених акција усмерених на промоцију и оствари-
вање права детета како у школском, тако и у локалном окружењу.

Напомена 1: Радионица није временски одређена, није ограничена јед-
ном радионицом. Планирана је тако да се организује по корацима који 
представљају битне фазе процеса заступања и подсетник су за водитеља/
омладинског радника/координатора парламента који треба ученицима 
да их представи и води их кроз њих. Редослед корака је битан те се не 
прелази на наредне док нису анализирани претходни, могуће је да ће ре-
зултати анализе некада враћати на предходне кораке, како би били реде-
финисани. 
Напомена 2: како би ученици били активнији, у што већој мери укључени у 
процес и да би се дошло до што више идеја, потребно је да раде по група-
ма. Свака група би развијала своју идеју, уз праћење и помоћ водитеља. Гру-
пе би требало да имају од 4 до 6 чланова. када су све групе извежбале све 
фазе осмишљавања акције заступања на свом примеру, представљају једни 
другима своје замисли и бирају идеју коју ће сви заједно реализовати.
Задатак водитеља је да све наведене теме/кораке представи ученицима 
и затим да прати њихов групни рад, да им помаже да на свом примеру 
примене ново знање. Улога водитеља је да помогне у процени тога да 
ли су идеје оствариве и подстицање долажења до нових идеја. Резултате 
свог рада групе могу представљати осталима након сваког завршеног ко-
рака, или тек на крају, када је цео процес осмишљен. Имати на уму да се 
од ученика очекује само усвајање основних информација о свакој фази 
планирања и извођења процеса заступања.

10 Радионица је конципирана тако да помогне наставницима и ученицима који 
на нивоу школе или у својој локалној заједници желе да спроведу неку од 
акција заступања.

 Делови сценарија су преузети и модификовани из приручника Права дете-
та у образовном систему, Ужички центар за права детета, 2013.
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Ученици током читавог процеса раде у истим групама.
Корак 1 – Дефиниција заговарања. Водитељ поставља питања за читаву 
групу: Када чујете реч „заговарање“ на шта помислите? Шта за вас 
значи заговарање? Ко и зашто заговара? Наведите пример. Учесници 
наводе, водитељ на флип-чарт папиру бележи кључне речи. 
Излагање водитеља користећи прилог 1: Дефиниција заговарања. Поен-
тира се да је заступање један од начина да се активно односимо према 
проблемима у свом окружењу. У општим цртама описује дефиницију, 
важност и кораке заступања. Потом нагласити да ће се кроз ове активнос-
ти бавити заступањем у области остваривањем права.
Примери заговарања: Издвајање средстава из општинског буџета за 
изградњу скејт парка за наредну годину; Обезбеђивање простора у 
школској згради који ће се користити само за састанке и рад ученичког 
парламента; Промена школске униформе уважавајући мишљење учени-
ка; Обезбеђивање паркинга за бицикле у школском дворишту.
Корак 2 – Избор проблема. Бреинсторминг техником потребно је навести 
10 проблема у школи који захтевају заговарање ученичког парламента. 
Потом, идентификовати 3 приоритетна. Свака група одабере један про-
блем који ће даље разрађивати. Водитељ води рачуна да сва три пробле-
ма буду одабрана, неке групе ће радити на истом проблему. 
Корак 3 – Анализа окружења (проблема). На одабрани проблем извр-
шити анализу окружења. Водитељ им представља технику11 дрво пробле-
ма, дајући инструкције ученицима корак по корак:
	Прво затражити од група да нацртају стабло и у њега упишу проблем, 

онако како су га дефинисали.
	Затим цртају гране и у њих уписују разне последице проблемске ситу-

ације (последице трајања проблема, актуелне и будуће могуће после-
дице ваших будућих акција на одређене појединце, групе и организа-
ције), којих год се могу сетити. 

	Затим их наставник усмерава да размишљају о узроцима проблема и 
упишу их у корење дрвета.

	Следећи корак је да размишљају о разним факторима у социјалној 
средини – шта може да им помогне у остваривању циља, а шта да то 
отежа (олакшавајући и отежавајући спољни фактори) и да их упишу у 
одговарајући простор на папиру.

	Током извођења наведених активности, водитељ обилази групе, прати 
њихов рад и помаже им – размишља заједно са њима, даје им идеје, 
наводећи факторе којих се нису сетили, подстиче их да што целови-
тије сагледају проблем.

11 Удружења грађана често користе тзв. SWOT анализу.
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Корак 4 – Одређивање циља. Ученици се враћају свом уоченом пробле-
му. На основу њега, формулишу и записују циљ питајући се: На који начин 
желимо да променимо ту ситуацију? Шта желимо да постигнемо? 
Учесници ће покушати да циљ прецизно и јасно одреде (водитељ им по-
маже), имајући у виду да је добро дефинисан циљ: специфичан, конкре-
тан; мерљив; садржи информације о томе ко (планира), шта (да ради), 
где и када; реалистичан, достижан; временски одређен. Добро дефини-
сање циља је битно јер он даље усмерава избор одговарајућих активнос-
ти, избор савезника, итд.
Корак 5 – Ко су наши партнери? Идентификовање и анализа особа/орга-
низација значајних за реализацију циља.
Имајући у виду проблем који желе да реше и циљ који су поставили, раз-
мислити о томе које све особе и/или организације су на било који начин 
значајне за остварење њихове идеје, на кога би све њихова акција утица-
ла (циљна група, група којој је пројекат намењен; особа или организација 
која има моћ да реши проблем од којег су пошли; особа/организација 
чије би им одобрење требало за извођење неке планиране акције; да ли 
је интерес још неке групе / организације да се тај проблем реши; да ли би 
њихова акција на неки начин утицала на још неке групе, особе, које нису 
директно укључене у њихову идеју; ...).
када су записали све појединце/групе/организације којих су могли да се 
сете, дати им инструкцију да одвоје особе/организације које би имале 
позитиван утицај на њихову акцију, које би могле помоћи и оне које би 
имале негативан утицај, које би им могле отежати остварење циља. Ус-
мерити их да размишљају прво о могућим савезницима – да ли би неког 
са тог списка могли укључити у свој подухват и у којој фази? Затим скре-
нути пажњу на особе/организације које могу отежати остварење циља – 
постоји ли неки начин да се њихов утицај умањи/елиминише?

Коалицијом (нпр. коалиција ученичких парлемената) се уједињују на-
пори сличних организација и присталица у име заједничког посла. коа-
лиција је механизам за ширење јавне подршке и обезбеђивање напора 
заговарања. Укључивање партнера у кампању повећава способност за 
рад и вероватноћу за постизање циљева. коалиција је привремени са-
вез организација и грађана с циљем обједињавања акција за решавање 
друштвено значајних проблема. коалиција је средство заговарања, а не 
сам циљ. Главне предности рада у коалицији укључују: веће поверење 
јавности; медијска пажња и јавна слика коалиционих партнера, коју са-
мостално не би могли да граде; прилика за партнерство и умрежавање; 
ефикасна расподела задатака; ефикасна алокација трошкова; осећај 
припадности великом покрету... Наравно, у коалицијама се могу јавити 
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и потешкоће, попут сукоба интереса између учесника, незадовољства 
различитим доприносима, итд. Да се то не би десило, циљеви морају 
бити јасни и заједнички, односи и улоге – уговорни и партнерски, ре-
сурси – довољни.

Корак 6 – Израда плана активности. Потребно је да се ученици упознају 
са различитим врстама могућих активности уобичајених у процесу засту-
пања и да науче да планирају њихово извођење. 
Водитељ наводи ученицима могуће активности којим се постиже жељени 
циљ: потписи, петиције; формирање коалиција, савеза, мрежа; органи-
зовање рекламне кампање; протести, демонстрације, итд; формални са-
станци са доносиоцима одлука ради изношења аргумената; учествовање 
у припреми пројеката, закона, прописа, и др.; учешће на јавним распра-
вама, итд.
листа могућих акција заговарања преузетих из Водича за ученике Орга-
низационог одбора уније ученика европских средњих школа – (OBESSU):

Јавне акције Медијске акције

демонстрације, флеш мобови, 
герилске кампање, петиције, 
штрајкови, анкете, протести 
окупације, ученички протести 
протестне плакате, 
грађанске иницијативе 

друштвени медији, новине
телевизија, пресконференције
комуникациони уређаји, флеш 
мобови 
петиције, истраживања
интервјуи, протестне табле

Дискусионе акције Унутрашње акције

дебате, конференције, јавни са-
станци
састанци са одговорним лицима 
семинари и обуке, презентације 
разговори

обуке, анкете 
интерни састанци 
друштвени догађаји

Медијска кампања прати све фазе процеса заговарања. Њена сврха 
је информисање јавности, тражење додатне подршке и осигурање 
транспарентности у активностима заговарања.
Након навођења примера, водитељ учеснике усмерава на њихов проје-
кат који су до сада развијали – да размисле којим активностима би се 
он могао реализовати. Определити се за једну или више активности које 
сматрају најадекватнијим и најреалистичнијим за остваривање њиховог 
циља. Препоручљиво је да се определе за једну-две активности.
Следи израда плана акције (консултовати кораке и табеле у радионици 
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Акционо планирање) Инструкција: 
	Навести све конкретне задатке, послове, које бисте морали да уради-

те да би остварили планирану активност; забележити сваки задатак 
(што више конкретизован) на посебним папирићима. 

	Временски распоредити задатке како би било јасно кад шта треба 
урадити. Распоредити папириће тако да чине логичан редослед, на 
почетку ставити оне које треба прво обавити, потом се ређају до по-
следњег. 

	За сваки предвиђени задатак одредити колико ће трајати и када ће се 
одвијати.

	Расподела задужења – ко ће обавити који задатак, ко је одговорна 
особа (одредити резервну особу уколико је првобитно задужени за 
задатак из неких разлога спречен да га обави.

	Финансијски ресурси који су потребни за појединачне активности – 
навести уколико је неопходно.

	критеријуми за успех – дефинисати их на нивоу активности.
Корак 7 – Мониторинг и евалуација. Водитељ истиче важност: праћења 
успешности остваривања планираних активности; познавања начина на 
који се то може постићи; дефинисања јасних индикатора (показатеља) ус-
пешности кампање. 
Важно је објаснити:
	да је већа или мања неуспешност у остваривању неког циља важна 

лекција за следеће акције, јер омогућава бољу припрему на могуће 
тешкоће које раније нису предвиђене;

	не прати се само успешност остваривања коначног циља (евалуација), 
већ и успешност остваривања сваке фазе/активности (мониторинг). 

Пошто су групе планирале једну-две једноставније активности, радити са 
њима само на одређењу евалуације. 
Задатак: Одредити начин процене успешности целокупног процеса засту-
пања: На који начин би могли проверити да ли су постигли дефинисани 
циљ? Шта би све били показатељи (индикатори) успеха? Навести што 
конкретније.
Презентација рада група (као што је већ наведено, презентовање може 
бити након сваког корака у процесу рада, или целокупно након свих завр-
шених корака).
Прилог (за водитеља): Дефиниција заговарања
Заговарање се односи на активности чији је циљ измена закона, поли-
тике или уобичајене праксе људи на положајима, или повећање утицаја 
одређене популације на процес доношења одлука у заједници. Могу га 
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вршити обучени професионалци разних струка, чланови невладиних ор-
ганизација, локалних група и удружења, локалне самоуправе и наравно, 
чланови ученичког парламента.
Заговарање чини низ циљаних акција које група људи предузима заједно 
у знак подршке јавном интересу или одређеној теми. Акције имају за циљ 
да добију подршку за тему заговарања и да нађу решење проблема.
Неке карактеристике заговарања:
	Заговарање је механизам за решавање социјалних проблема и актив-

но праћење узрока социјалних проблема.
	Организују га заинтересоване стране од којих не зависи директно ре-

шавање проблема.
	Фокусира се на доносиоце одлука, од којих зависи решење проблема.
	Зависи од познавања окружења и способности заговарача да поставе 

оствариве циљеве.
	Стратешко планирање је важан предуслов за успех и развој кампање 

заговарања.
	Захтева различите вештине, због чега је важно осварити разна 

партнерства.
Главни елементи у процесу заговарања – циклус заступања
Процес заговарања представља низ акција које у својој целости и доброј 
координацији доводе до успеха кампање. Процес се може поделити на 
више етапа. Свака од њих има своју специфичну улогу и значај и логички 
следе једна из друге. Одвијају се сукцесивно, једна за другом, мада се у 
пракси често и преклапају.
Прва етапа се базира на идентификацији/дефиницији проблема. На по-
четку је потребно што прецизније одредити шта је проблем којим ће се 
група бавити.
Суштина друге етапе је истраживање и анализа проблема. Испитују се 
што детаљније његови извори и последице.
Трећа фаза се тиче планирања стратегије. Дефинише се циљ који се жели 
постићи; стратегија, начин на који ће се он постићи; технике које ће се 
при том користити; ко су потенцијални савезници групи на том путу (тра-
жење партнера); који су потенцијални ризици; прави се временски план 
активности; расподељују се обавезе и одговорности; одређују показатељи 
успеха и начин њиховог процењивања.
четврта фаза се односи на извођење планираних активности, које се 
све време прати и координира. четрвра фаза подразумева и сегмент ме-
дијских активности/кампање.
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Пета фаза је евалуација. Она подразумева и праћење активности (да ли су 
се одвијале у складу са постављеним временским планом; да ли су пости-
зале предвиђену сврху, и тд...) и процену достизања коначног циља, пре-
ма унапред утврђеним мерилима.
Поменути сукцесивни след наведених фаза не треба строго схватити, јер 
свака наредна фаза баца ново светло на претходне. На пример, након из-
вршене анализе проблема, сам проблем се може другачије дефинисати; 
или се након анализе потенцијалних савезника/особа или организација 
које могу отежати остварење постављеног циља, сам циљ може у већој 
или мањој мери променити. Овај „корак напред – корак назад“ уобичајен 
је пут током процеса заступања. Он не представља знак лошег рада, већ је 
одраз све бољег упознавања теме и околности и флексибилности, у сми-
слу да нови увиди коригују раније поставке.
Наведени след фаза подразумева да се не креће у нове фазе уколико пре-
тходне нису завршене, али зато свака следећа фаза може утицати на кори-
говање поставки из претходних.

***
Да бисмо успели у заговарању, потребно нам је темељно планирање, ана-
лиза и добра стратегија, али пре свега морамо имати одговарајући и до-
бро дефинисан проблем који треба решити. Можемо рећи да ученички 
парламент прибегава овоме када његове “сопствене моћи” (укључујући 
и његова овлашћења) нису довољне за решавање проблема. На пример, 
за организовање добротворне акције вероватно неће бити потребно за-
говарање, али ће вероватно бити потребно за одлуке о промени школског 
програма, школских униформи, па чак и сопственог простора за одржа-
вање седница ученичког парламента.
када се појави проблем, морамо бити сигурни које тело је одговорно за 
доношење одлуке. Ученички парламент може да заговара и утиче на на-
ставнике, директора, школски одбор, општинска и окружна одељења за 
образовање, Министарство просвете... Морају се навести и могућа ре-
шења проблема. Ове одлуке морају, заузврат, бити реалне, без потребе за 
подношењем било каквих финансијских оправдања и даљиx објашњењa, 
то је посао за доносиоце одлука.
Заговарање – како утицати? Право је ученика да слободно формулишу и 
изражавају мишљење о питањима која их се тичу. Ученике у школи тре-
ба посматрати као актере у образовном процесу, једноставно због ком-
петентности да искажу своје мишљење о томе на који начин различите 
образовне одлуке утичу на њих. Успех није загарантован, али то не треба 
да буде разлог за изостанак улагања напора да наставници и родитељи 
разумеју и прихвате перспективу ученика. 
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Радионица 15:  
Ученички парламент – шта смо научили?

На занимљив и конструктиван начин ће се проверити колико су нових 
знања и вештина у вези са ученичким парламентом ученици усвојили. Ра-
дионица ће пружити могућност да се ученици опусте и забаве. 

Зашто је то важно за ученички парламент? Ова радионица пред-
ставља само један од начина на који водитељи могу заједно са 
ученицима да кроз наведене кораке раде на утврђивању и дубљем 
разумевању ученичког парламента и права детета. 
Ови садржаји могу послужити као почетна идеја парламенту да 
креира активност за ученике и наставнике на нивоу школе, како би 
се на занимљив и игролик начин упознали са ученичким парламен-
том и правима детета на којима се заснива његов рад. Уколико 
се садржаји обрађују кроз квиз – потребно је начинити мешовите 
групе наставника, ученика и родитеља. На тај начин се јача кохе-
зија и боље међусобно разумевање.

За одговоре на питања, као и помоћ за вођење дискусије, водитељ кон-
султује теоријски део овог приручника.

Колико сте научили о ученичким парламентима? 
Активност се може радити индивидуално, потом следи пленарно образ-
лагање одговора.
(Ако је одговор тачан, заокружите Т, у супротном, заокружите Н)
1. Ученички парламент није законски дефинисан. Н Т
2. Није битно да сваки парламент има план и програм рада или правил-

ник о раду. Н Т
3. Ради бољег функционисања потребно је да ученички парламент фор-

мира своје органе/радне групе које ће се бавити различитим темама. 
Т Н

4. Парламент може да даје мишљење управи и стручним органима шко-
ле само у вези са ваннаставним и слободним активностима. Н Т

5. Разредни старешина може одредити ко ће бити члан парламента уко-
лико се нико добровољно не јави. Н Т

6. Сваки ученик подједнако је одговоран за избор својих представника. 
Н Т

7. Представници који се изаберу у првој години школовања – остају у 
парламенту до краја четврте године. Н Т

8. Председник парламента доноси одлуке, а остали чланови се могу сло-
жити са њима, или не. Н Т
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9. Парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника и струч-
ног сарадника. Н Т

10. У сваку акцију ученичког парламента мора бити укључено најмање 
20% ученика/ца. Н Т

11. кроз ученички парламент ученици остварују право на удруживање.  
Н Т

12. Одлуке које усвоји ученички парламент, управа школе и настаници су 
дужни да поштују. Н Т

Истина или заблуда
користе се примери и аргументација из теоријског дела приручника „Ис-
тине и заблуде о ученичком парламенту“. Водитељ ученицима подеље-
ним у групе даје по неколико примера, како би они одредили да ли твр-
дње представљају истину или заблуду, уз аргументацију својих ставова. 
Тврдње (аргументација је у теоријском делу приручника):
1. Ученички парламент омогућава више права за ученике, а мање за на-

ставнике.
2. Својим радом и деловањем парламент не сме да крши права настав-

ника.
3. лидери ученичких парламената треба да буду они који планирају да 

се баве политиком.
4. Професори много боље разумеју потребе ученика него они сами, зато 

што су професори старији и искуснији. 
5. Права партиципација деце подразумева да деца потпуно самостално 

раде и одлучују у ученичком парламенту, без одраслих. 
6. Незадовољство радом ученичког парламента ученици могу исказати 

опозивом представника.
7. Ако парламент већином гласова донесе одлуку за коју није гласао ваш 

представник – он није дужан да је поштује. 
8. Представници ученичког парламента не доносе одлуке које су само и 

искључиво у њиховом личном интересу. 
9. квалитет рада парламента зависи од поделе улога унутар тима. 
10. Деца/млади морају прво да науче да прихватају одговорност за своје 

поступке, па тек онда да добију могућност да остварују своја права у 
ученичком парламенту.

11. Представнике парламента не чине само ученици са одличним успе-
хом. 

12. То је место где се решавају сви проблеми.
13. Ученички парламент је – ученички и није дужан да о својим одлукама 

обавештава одрасле у школи.
14. Ученички парламент захтева додатна финансијска средства која једи-
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но школа мора обезбедити.
15. Ученички парламент треба да подстакне активније учешће родитеља 

у школском животу.
16. Ученички парламент може да покрене питања значајна за младе у ло-

калној заједници.
17. У ученичком парламенту треба да се чује глас свих група и подгрупа у 

школи било да су у питању мањинске групе, лица са сметњама у раз-
воју, мигранти и сл.

18. Није важно ког пола су особе у руководству ученичког парламента.
19. Само чланови ученичког парламента се баве планирањем и реализа-

цијом различитих активности и акција, не и остали ученици.
20. За успешно функционисање парламента, нису потребни никакви ре-

сурси, сем добре воље ученика.

Шта мислите о... ? Аргументујте.

Пример 1: Ученички парламент не добија од школе битне информације 
које би им биле важне у процесу доношења одлука. Због тога су се об-
ратили директору који им је рекао да све пише у закону и да парлaмент 
треба сам да научи шта су му надлежности и да се информише. Рекао 
је да школа нема обавезу да додатно информише парламент, уз речи: 
„Ако хоћете да одлучујете – онда се прво информишите и научите 
одговорности“.
Повратна информација: Парламент има право на информисање, а 
одговорност одраслих је да им пружи информације релевантне за рад 
парламента. Органи школе су дужни да представницима ученичког пар-
ламента дају све неопходне информације, а потом да им дају времена 
да размисле и кажу им своје ставове. Важно је знати да кад год неко 
има обавезу да информише ученике/ученички парламент, парламент 
има право да од школе затраже све информације које сматрају важним. 
На овај начин парламент учествују у доношењу одлука и постаје делом 
одговоран и за њено спровођење. Исто тако, право је да парламент да 
свој став у наведеним питањима из надлежности и када га нико није 
формално затражио и, наравно, да се захтева образлагање одлуке.

Пример 2: У надлежности парламента је давање мишљења о избору 
уџбеника. Ученици прве године су доведени на састанак где ће видети 
све уџбенике за другу годину, моћи ће да их прелистају и на основу тога 
предложе онај који је по њиховом мишљењу добар за њих наредне 
године. 
Повратна информација: кршење права на партиципацију ученика – 
Ова ситуација је проблематична са аспекта: недостатака критеријума 
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за вредновање уџбеника, недовољно времена за анализу по крите-
ријумима, немогућност консултовања са вршњацима који су користили 
уџбенике, и др. Потребно је да се у вођеном процесу са ученицима де-
финишу критеријуми доброг уџбеника, чује мишљење шта за ученике 
значи добар уџбеник, па тек онда вршити анализу. често се избегава 
корак да се о уџбеницима изјашњавају ученици оних разреда који су га 
користили у раду и који се о њему могу изјаснити на основу искуства. 
Међутим, тражити од ученика/парламента да се изјасни о квалитету 
уџбеника, а да при том нису јасни критеријуми квалитета, немају вре-
мена да се консултују са онима који су га користили, немају довољно 
времена да га анализирају, јесте такође облик ниске партиципације, 
квазипредставника.

Које право је прекршено/поштовано у датој ситуацији?
Свака група извуче картицу на којој је описано неколико ситуација у вези 
са кршењем одређеног права детета. 

	Ниједан члан ученичког парламента није представник националне 
мањине, иако школу похађа велики број ученика различитих нацио-
налности (право на недискриминацију). 

	Парламент на састанку износи случај и прича детаље о конкретној де-
војчици из школе и томе како је била изложена сексуалном узнемира-
вању вршњака (кршење права на приватност).

	Ученички парламент је издејствовао простор за ученике путнике који 
могу ту провести време чекајући превоз (право на подршку у образо-
вању).

	У истом простору (претходни пример) су организовали вршњачку еду-
кацију (часове у савладавању градова) деци мигрантима. (право на 
подршку у образовању; право деце у статусу мигранта; право на изра-
жавање мишљења и окупљање).

	Ученички парламент не учествује у доношењу одлука, већ изврша-
ва оне које су одрасли у школи донели, а то је обично уређење и 
чишћење школе (не остварује се право на партиципацију).

	Парламент је незадовољан сарадњом са школом и испред директоро-
ве канцеларије организују миран протест да укажу на то. Директор им 
саопштава да то не смеју да раде и да ће сви бити санкционисани због 
понашања (крши се право на мирно окупљање).

	Ученици се обраћају ученичком парламенту у вези са тим да се у њи-
ховој школи веома ретко одржавају часови грађанског васпитања и 
часови одељењске заједнице (кршење права на квалитетно образо-
вање).

	Представници парламента су само формално укључени у рад школ-
ских тимова, али их нико никада не информише, не позива на састан-
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ке или тражи мишљење од њих (кршење права на партиципацију).
	Ученички парламент само расправља о организацији матуре учени-

ка („завршна година то стално наметне као тему“) наводећи да је то 
важније од других ствари које интересује прву и другу годину (нема 
мање или више важних права).

	Наставници сугеришу парламенту да им је важније да новац којим 
располажу уложе у куповину потрошног материјала за часове (па-
пир, карте, атласи и друга средства) него да иста потроше не орга-
низовање спортских активности, речима: „Па, ваљда треба да вам 
буде важнији квалитет образовања него спорт“. (кршење права на 
партиципацију; кршење основног начела нехијерархичности права – 
носилац права одлучује да му је у одређеном тренутку важно оства-
ривање права на игру, слободно време и културне активности, него 
право на квалитетније образовање). 

	У школском дворишту се током ноћи окупљају одређене групе које 
остављају празне флаше од алкохола, шприцеве, ломе инвентар, 
итд. Парламент предлаже да заједно са школом покрену акцију при-
купљања средстава за ограђивање дворишта (право на партиципа-
цију, право на безбедност).

	Вршњачко насиље поприма драматичне облике у школи, нарочито 
насиље на друштвеним мрежама. Ученици позивају тим за заштиту 
деце од насиља, психолога и директора да договоре неке превентив-
не мере (право детета на заштиту од дигиталног насиља, право на 
партиципацију).

	Парламент је тражио од једног одељења да замени свог члана који 
је корисник колица, јер се састанци парламента одржавају на спрату 
коме представник не може да приступи, те не долази на састанке (кр-
шење права на недискриминацију по личном основу: инвалидитет).

	Парламенту се обраћају ученици са притужбама на једну наставницу 
која их вређа, омаловажава и назива погрдним именима. често пред 
осталим ученицима коментарише поступке поједине деце. Парламент 
организује састанак са психологом школе да планирају шта би могли 
да раде по овом питању (право на заштиту од насиља и угрожавања 
достојанства, части и угледа, приватности и друго).

	На зидовима школе су осванули графити са погрдним називима за 
Роме и представнике лГБТ заједнице. Парламент покреће акцију да 
исте прекречи (право на заштиту од дискриминације/говора мржње 
по личном својству: национална припадност и сексуална оријента-
ција; право на партиципацију).

Напомена: члан и принцип конвенције најбољи интерес детета је члан 
који се односи на сваку ситуацију. 
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Дискусија на основу претходних примера о:
Правима која су деци гарантована: која су све права детету у конкретним 
ситуацијама прекршена или остварена? који документ гарантује наведе-
на права? Да ли је наша земља у обавези да примењује ова права? Због 
чега? Да ли постоје права која представљају претпоставку за остваривање 
свих осталих права конвенције? која? У ком примеру су она прекршена? 
која од наведених ситуација указује да је прекршено право детета на пар-
тиципацију? А дискриминацију? Због чега су нека деца дискриминисана? 
како ученички парламент може да допринесе смањењу дискриминације? 
каква би то акција била? Шта би парламент и од кога тражио како би се 
прекинула или предупредила дискриминација (појединаца, група...)
Правима и одговорностима: ко је све у конкретним ситуацијама одго-
воран за кршење права детета? ко је одговоран за остваривање? Да ли 
постоје ситуације у којима су одговорни ученици? Парламент? Наведите 
примере. који наведени пример је у искључивој одговорности ученика? 
који пример указује да одрасли крше право детета? Да ли се може право 
кршити тако што нико ништа не ради (пасивност)? Нађите такав пример 
у понуђеним. Шта парламент може да уради у конкретним ситуацијама? 
коме све можемо да се обратимо? ко може да помогне?
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 Каталог игара
Игре за загревање и постизање групне 
енергије („енерџајзери“)

Игра – бакица, тигар, ратник – водитељ дели учеснике у две групе. Групе 
треба да се договоре којег ће лика глумити – бакицу, ратника или тигра. 
цела група глуми истог лика. Водитељ им показује смешан начин на који 
ће глумити (тигар – показује канџе и виче „рррррррррррррр“, ратник држи 
копље и виче „аааа“, бакица штап, тресе се и говори „њиииииии“). Оно 
што је важно је да тигар побеђује бакицу, ратник тигра, а бакица ратника. 
Група се договара, затим стане једна насупрот друге. Водитељ одбројава 
један, два и сад (кад каже 1 учесници праве корак ка другој групи, 2 – још 
један корак и „сад“ – показују глумом ког лика су одабрали). Игра може да 
се понови више пута, док водитељ записује на флипчарту резултат) 
Мацинга – учесници стоје у кругу. Водитељ објашњава како сада неко 
има више енергије, неко мање, а да, као тим, треба да поделе енергију. 
Зато ће свако „унети“ у круг своју енергију и „узети“ назад онолико по-
зитивне нергије колико му треба. Водитељ испружи руке напред и глас-
но каже „маааааа“, а остали учесници га/је прате један по један, тако да 
талас енергије иде са леве на десну страну. када последњи учесник са 
десне стране испружи руке и каже „мааа“, сви „повуку енергију“ ка себи и 
кажи гласно „цинга“. На тај начин свако „добија једнак део енергије“. Игра 
може да се понови више пута 
“Wуф”, енергетска лопта – На почетку игре сви стоје у кругу а водитељ 
у својим рукама држи имагинарну енергетску лопту коју хитно мора да 
пребаци неком другом у кругу – учесници настављају да се, произвољним 
редоследом или редом, добацују енергетском лоптом опонашајући њену 
величину и енергију уз гласно «wуффф« када је бацају другом учеснику 
Игра засмејавања – Сви учесници су озбиљни, а један учесник има зада-
так да их све насмеје – кога успе да насмеје, он/она му се придружује у 
задатку и даље се труди да засмејава ушеснике и тако редом, све док сви 
не буду насмејани
Нинџа – Учесници стоје у суженом кругу и на знак једног од учесника ( 
“нин-џа” (подељено на слогове)) учесници скоче у назад и замрзну руке у 
положају у ком су доскочили. Затим један од учесника почиње са циљем 
игре, који је да својом шаком дотакне шаку особе до себе. када неко до-
такне нечију шаку, та особа остаје без те руке, и бори се само са једном. 
Особа која напада може да пошаље свој напад некоме другом, ко може 
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наставити напад. Током напада може се извести само један покрет, затим 
је ред на другу особу да направи један покрет и тако у круг.
Трка ирваса – Учесници стоје у кругу и прате упутства наратор. Учесници 
су ирваси, а наратор је Деда Мраз. Увод у причу: Ми смо Деда Мразови 
ирваси из лапоније, морамо да за једну ноћ поделимо свој деци поклоне. 
крећемо, трчимо (са обе шаке лупамо се по коленима и лупамо ногама о 
под, темпо се мења на брже), узлетели смо (темпо полако успорава, али 
се и даље лупа ногама о под), заобилазимо препреке (учесници на брзину 
чучну или прескоче “препреку”, али и даље лупају ногама), поздрављају 
краљицу (стају, полако машу), пију чај са краљицом (стају, “пију чај”), фо-
тографишу околину (стају, претварају се да сликају фотоапаратом). Појмо-
ве насумично понављати.
Без три – Учесници стоје у кругу, један од учесника креће са бројањем, 
које се наставља у круг. Прескаче се сваки број који у себи садржи 3 или је 
дељив са 3. У том случају, учесник само пљесне рукама, али не изговара 
реч. Игра се док не остане једна особа.
Робот – Учесници се поделе у групе од по 3 члана. Једна особа постаје 
вођа, а друге две су роботи. Вођа помера своје роботе тако што их додир-
не по десном рамену да би се кретали у десно, и обрнуто, док се роботи 
крећу у том смеру док год их вођа не додирне поново. циљ игре је да вођа 
спречи оба своја робота да од ударања у намештај, друге објекте, друге 
људе итд.
Руковање – Ово је веома једноставна игра у којој је задатак учесника да 
се рукују са сваким из групе, притом не изговарајући ни једну реч. Могу се 
слободно кретати по целој учионици, и кад се са неким сретну, треба да 
замисле да је то њихов пријатељ или пријатељица, кога нису скоро видели 
и срдачно да му стегну руку. Важно је да се у овој игри се не говори! кад се 
свако са сваким буде руковао, учесници се враћају на места у кругу. 
Ход – Учесници ходају у круг, али на посебан начин. Имитирају ход оних 
које им водитељ каже: како хода фудбалер који се враћа са утакмице, како 
хода робот, како хода пијаница, како хода дете од две године, како хода 
жена кад се враћа са пијаце. Водитељ може тражити од учесника још неку 
идеју, ко би се могао имитирати.
Масажа – Ево начина на који учесници могу помоћи једни другима да 
се осете опуштеније, лакше, да смање напетост и нервозу. Сви учесни-
ци треба да устану и да се окрену на десно. Напетост се највише осећа у 
раменима и врату и она се смањује лаганим масирањем врата и горњег 
дела рамена. Свако ће то учинити са особом испред себе. После неколико 
минута, водитељ каже учесницима да се окрену сви на лево, тако да ма-
сирају они који су претходно били масирани.
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Игре за упознавање и поверење
 ПРОФАЈлЕР
Учеснике поделити у парове. циљ активности је да се кроз разговор са 
својим паром учесници међусобно боље упознају, а након тога остали-
ма представе свог пара. Разговор може трајати 3-5 минута, а након тога 
прећи на представљање, које треба да траје до пола минута и при чему 
учесници једни друге представљају из првог лица – ЈА.
 СМЕШНИ ПОРТРЕТИ
Учесници се поделе у две групе. Једна група формира унутрашњи круг, дру-
га спољашњи. Сваки учесник из унутрашњег круга има свог пара у споља-
шњем. Учесници у пару стоје окренути један према другоме. Учесници из 
унутрашњег круга држе папир испред себе, а учесници спољашњег фло-
мастер. На знак водитеља учесник са фломастером почиње да црта свог 
пара. Након неколико секунди водитељ гласно изговара: „Промена“ (или 
дува у пиштаљку), учесници са фломастером се померају једно место удес-
но и почињу да цртају свог новог пара – кога тренутно виде испред себе. 
Након неколико секунди водитељ опет изговара „промена“ и процес се по-
навља све док се цртач не врати свом пару с почетка. Тада цртачи предају 
своје фломастере онима који су били цртани, а узимају папир и све се по-
навља. На тај начин свако може да добије свој смешан портрет.
 МОлЕкУл лИчНОСТИ
Водитељ дели сваком учеснику по један бели папир и објашњава им да 
нацртају молекул на њему – велики круг у средини од кога се рачвају три 
мања круга (два на горе и један на доле). У централни молекул учесници 
уписују своје име и он представља све оно што тај учесник јесте у овом 
тренутку. У горњи леви молекул учесници уписују све ЉУДЕ за које сма-
трају да су допринели да они буду оно што јесу, који су утицали на њи-
хов живот и који им нешто значе. У горњи десни молекул уписују МЕСТА 
(са истим објашњењем – која им значе, итд..), а у доњи молекул уписију 
ДОГАЂАЈЕ. Учесници за ову активност умају 5 минута. Након тога води-
тељ дели учеснике у групе од четворо (уколико је могуће) и даје задатак 
да са групом поделе своје молекуле, како би се што боље упознали. циљ 
ове активности је да учесници промишљају о себи и стварима које су им 
важне, а такође и да учесници сазнају занимљивости једни о другима. За 
ову дискусију имају 7-8 минута, а на крају водитељ може оставити простор 
ако неко нешто жели да подели са целом групом.
 ХОБИЈИ У БАлОНИМА
Свако од учесника узима по један балон и један стикер. На стикеру испи-
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сује свој хоби/интересовање, преклопљен стикер ставља у балон, затим 
дује балон, везује га и оставља међу балонима осталих учесника. Радио-
ничар меша балоне затим један по један свако од учесника узима неки од 
балона, буши га и уз помоћ групе покушава да погоди о чијем се хобију 
ради.
 ЉУДСкИ БИНГО
Сваки учесник добија оловку и следећи лист:
Пронађите некога ко:

Тренира карате Зна да везе Зна ко је Фреди  
Меркјури

Је вегетаријанац Тражи момка Је рођен у лето

Слуша исту музику као 
и ти Има мачку Никада није пушио

Тренутно носи црни 
доњи веш Воли научну фантастику Верује у Деда Мраза

Затим ће неко време међу осталим учесницима тражити оне који испуња-
вају услове, тако што ће испод сваке реченице написати по једно име. ко 
успе да што брже попуни табелу, побеђује. Услови су дати као пример и 
модератор их може изменити да не би омели групу.
 кО САМ ЈА?
Учесницима се остављају листови са следећим текстом.

Да сам животиња, био/ла бих… Да сам једна од боја, био/ла бих….

Да сам птица, био/ла бих... Да сам цвет, био/ла бих...

Да сам играчка, био/ла бих... Да сам музички инструмент, био/ла 
бих...

Даје им се време да попуне табелу, а затим један по један представљају 
оно што су написали, аргументујући своје изборе и одговарајући на пи-
тања других учесника.
 ВИТЕЗИ
Материјали: листови флипчарта, маркери
Маркером се на листу црта крст, а у средини се формира круг, као што је 
приказано:
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Одељак 1 Одељак 2

 

Одељак 3
 

Одељак 4

круг треба исећи. Мора бити довољно велики да учесник може кроз њега 
да протне главу. На овај начин лист постаје „штит“ подељен на четири 
дела. Сваки учесник одговара показујући симболе или цртеже на следећа 
питања у одговарајућим одељцима:
 Одељак 1: ко сам ја?
 Одељак 2: ко желим да будем?
 Одељак 3: Шта бих волео да радим?
 Одељак 4: Шта би требало да урадим?
када сви учесници заврше с цртежима, скидају штит и почињу да се међу-
собно сусрећу и показују једни другима цртеже. Други морају да препо-
знају, дозвољено је постављати питања и објашњавати.
 ИСТИНА И лАЖ

Учесници седе у кругу окренути једни према другима. Сваки учесник го-
вори три истине о себи и једну лаж. лаж мора звучати реално. Остали 
погађају шта је „истина“, а шта „лаж“. Ова игра је лака, пријатна, за про-
бијање леда и омогућава учесницима да чују занимљиве и корисне ства-
ри о својим колегама.
 ДВЕ УлОГЕ
Учеснике поделимо у парове, а упутство је да ти парови буду људи који се 
најмање познају. Задатак је да у року од пет минута један од њих исприча 
ствари о себи – оне које су важне, које их репрезентују. Водитељ мери 
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време, а затим парове позива да промене улоге. Након што је прошло 
осталих пет минута, учеснике у пару остављамо један поред другог.
Наша прва питања била су: да ли су успели да добро разговарају, да ли су 
вам рекли важне ствари, да ли су успели да упознају свог саговорника? 
Тада свако мора представити свог саговорника, да му каже шта мисли о 
њему, али да би било занимљивије, он то приповеда у име саговорника. 
На пример, ако су брачни пар Ромео и Јулија, Ромео започиње речима 
„Здраво, ја сам Јулија ...“ и тако даље. Говорник може да покуша да поно-
во створи не само информације, већ и понашање других – гестикулацију, 
изразе лица, карактеристике гласа.
Док се учесници међусобно упознају, модератор прати неколико основ-
них ствари:
	колико дуго је говорио свако од њих;
	У којој се мери учесник збунио, трудио да се сети или је сигуран у то 

што каже;
	Реакција другог учесника, она која је тренутно присутна – слажу ли се 

или не, допуњују ли нешто, итд.
Након што је излагање завршено, модератор пита другог учесника – да ли 
су чињенице онакве какве смо их чули, јесу ли потпуне, постоје ли неки 
„детаљи“ који су били важни, а излагач их није споменуо.
 ИГРА ПОВЕРЕЊА
Материјали: Повез за очи (потребни су вам повези за половину учесника)
Сваки учесник мора наћи партнера. Један партнер има повез на очима, 
а други је вођа. Онај који води мора водити другог кроз неке препреке 
(могу бити природне или намерно направљене од столица, клупа, итд). 
Онај који води не сме додиривати другу особу и само га сме усмеравати 
речима. Да би било теже, цела група може водити једну особу.

Комуникацијске игре
 ПОкВАРЕНИ ТЕлЕФОН
Игра брзо и оштро демонстрира проблеме слушања и поновног слања 
информација, као и друге грешке у комуникацији. Овде имамо текст са 
многим чињеницама и искривљену причу. Објасните свим учесницима 
шта је игра:
Покушаћемо да испричамо причу тако да последњи који је чуо репроду-
кује причу што је тачније могуће. Сви осим једног излазе из собе и улазе 
један по један када их водитељ позове. Један остаје посматрач. Водитељ 
чита причу првом учеснику, који је даље говори другом, трећем итд. Сви 
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треба да покушају да запамте што је тачније све детаље, забрањено је 
понављање приче и постављање питања. По завршетку свог дела, учесник 
остаје у сали као посматрач.
када су сви напољу, првом учеснику читамо следеће:
„Средњовечни фармер из Западног канзаса поставио је нови, лимени 
кров на своју стару стају. Али мали ураган прогутао је кров, и када га је 
сељак нашао удаљеног две области, кров је био закривљен и необликан, 
без било какве могућности поправке.
Пријатељ и адвокат саветовали су га да ће „Форд Моторс“ добро платити 
за комаде метала, а фармер је одлучио да би било добро послати кров 
компанији да види колико новца може да добије. Омотао је остатке у вео-
ма велику, дрвену кутију и отпремио их у Деарборн, Мичиген, написавши 
своју тачну адресу како би компанија Форд знала где да му пошаље чек за 
рециклирани производ.
Дванаест недеља је прошло, а фармер ништа није добио од компаније 
Форд. На крају је размишљао да им напише да разуме шта се дешава када 
је од њих добио службену коверту. Речено је: „Поштовани господине, не 
знамо шта је толико могло да оштети Ваш аутомобил, али ћемо решити до 
петнаестог следећег месеца.“
Врло је важно видети да ли је суштина приче сачувана током преноса – 
био један сељак, направио је кров од лима, стигла је олуја, срушила га, 
послао је лим у Форд као секундарну сировину, али су тамо мислили да је 
аутомобил и обећали су да ће га поправити.
коначно, изворну причу модератор чита целој групу и анализу игре, са 
дискусијом која се одиграва око питања: „Шта се догодило? Зашто мисли-
те да нисте успели да пренесете тачно информације које сте чули? Шта вас 
је спречило?“ итд.
 НАцРТАЈТЕ РАЗГОВОР
Група је подељена у три тима. Сваки тим добија папир и маркере у боји. 
Задатак је „испричати“ познату бајку или смешну причу само цртежима. 
Свака група показује своју причу, а остали учесници треба да покушају да 
је „испричају“ речима што је боље могуће. Сврха игре је развијање вешти-
на за препознавање и представљање учесника, као и вештина за правил-
но тумачење израза лица и гестикулације других људи.
 ПОШАЉИТЕ СлИкУ
Ово је још једна вежба, слична »поквареном телефону«, која добро пока-
зује разлике у ономе што људи опажају приликом слушања. Замолите гру-
пу да пет волонтера да буде напољу на неколико минута. Донесите флип-
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чарт и замолите остале у соби да нешто нацртају на њему. Слика може 
садржати, на пример, кућу, животиње, дрво итд. Не би ттебало да буде 
прекомпликовано. Затим сакријте слику и позовите волонтере у просто-
рију. Један од њих приказује слику за око минут. Требало би описати речи-
ма једне од волонтерских група, следеће итд. Последњи, пети волонтер, 
када чује опис слике, требало би да покуша да слика тако како је схватио 
из описа. Не би смео да добија помоћ остатка групе. када завршите, упо-
редите слику са оригиналом. Вероватно ће бити много занимљивих раз-
лика између њих. Хвала волонтерима. Имајте на уму да је увек теже него 
што претпостављамо да ствари схватимо на исти начин.
 СклАПАЊЕ ПАПИРА
Замолите све учеснике да затворе очи. Дајте им обећање да ће држа-
ти очи затворене! Сваком учеснику пошаљите по један папир. Затим их 
замолите да ураде следеће: Преклопите листове на два дела. Одвојите 
доњи десни угао. Затим поново преклопите лист на пола. Сада одвојите 
горњи леви угао. Подсетите их да не гледају! Сада могу отворити очи и 
развући лист, показујући га целој групи. листови учесника ће се смањи-
ти на све начине. Питајте шта им ова вежба показује. „Поука“ је да чак и 
најједноставније инструкције могу значити различите ствари за различите 
људе. често мислимо да је очигледно оно што кажемо другој особи, да би 
касније открили да су оно што смо имали на уму и што су разумели биле 
две различите ствари. Сви су стриктно следили упутства, али резултати су 
били различити.
 ТАПШАЊЕ И СлУШАЊЕ
1990. године Елизабета Њутн, психолошкиња са Универзитета Станфорд, 
направила је једноставан експеримент од великог значаја за разумевање 
комуникације. Она то назива експериментом „тапшање“ и „слушање“.
Прво бирамо једног из групе који ће играти улогу „тапшања“, а други „слу-
шања“. Ми певушимо врло познату песму да бисмо били сигурни да и 
слушалац то зна. На пример, На крај села жута кућа. Упућујемо да учес-
ника „тапшући“ свира песму што тачније тако да је „слушалац“ препозна. 
У ту сврху „тапштач“ тапше рукама по боковима. Упућујемо слушаоца да 
наоштри уши и покуша да разуме која је то песма.
Искуство показује да веома мали број учесника може препознати песму. 
Ако се то догоди, промените песму или питајте публику како су знали.
Након што је демонстрација завршена, морамо разговарати о самом екс-
перименту и закључцима из њега. У оригиналном експерименту, про-
фесор Њутн даје „тапшачима“ листу од 25 изузетно популарних песама 
и моли свакога да одабере једну коју ће тапшати. Током експеримента, 
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изведено је 120 песама и препознате су 3, што чини 2,5%. Пре него што за-
почну с радом, али након што добију упутства и изврше један или два не-
зависна покушаја, на захтев Е. Њутн, „тапшачи“ предвиђају вероватноћу 
да ће „слушалац“ погодити песму. Просечна вредност прогнозе је 50%. 
Према њима, вероватноћа да слушаоци препознају песму је 50%. Другим 
речима, тапшачи успевају да испоруче своју поруку једном у четрдесет 
година, али мисле да то могу учинити једном у две.
Након што је модератор исприча причу, он пита учеснике: „Зашто је овај 
експеримент важан за разумевање препрека у комуникацији?“ и „које 
закључке сте извукли из онога што сте видели и доживели?“. Главни 
закључак овде је да када имамо знање о нечему (у овом случају песма), 
често заборављамо да особа преко пута нас то знање нема, па с њом ко-
муницирамо као да поседује копију нашег знања. Елизабета Њутн овај 
феномен назива „проклетство знања.“ Људи широм света трпе ово прок-
летство – шефови који виде целу слику дају задатке који су запосленима 
неразумљиви, јер мисле да и други знају колико и они. Парови се раз-
двајају, јер оно што је једном кристално јасно, за друге је потпуна магла 
и он не може да схвати шта се од њега заправо тражи. Да ли имате неке 
конкретне примере?
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