
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ МЕДИЈАТОРСКОГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

Планирање и 

организација рада 

медијаторског тима 

за предстојећу 

школску годину 

 

Креирање плана рада, 

задатака и активности, подела 

задужења и временска 

динамика 

 

 

Медијаторски 

тим  

         

Август 

 

Постоји и усвојен је 

план за реализацију 

активности 

медијаторског тима 

школе 

 

План, записник са 

састанка тима 

Учешће медијатора 

у организацији 

Дечје недеље 

Излиставање идеја , 

планирање и организација 

реализације идеје 

Медијаторски 

тим 

Вршњачки тима 

Септембар  

октобар 

Успешно 

реализовано учешће 

медијатора у Дечјој 

недељи  

Извештај , 

фотографије 

Радионице- 

Оснаживање младих 

кроз 

школску/вршњачку 

медијацију 

 

Реализација радионица 

вршњачке медијације за 

ученике 6. разреда  

 медијаторски 

тим 

одељењске 

старешине 

шестог разреда 

 

 

Октобар/ 

Мај 

 

 

 

 

 

 

Ученици 6. разреда 

имају знање и 

вештине и 

посредују  у 

решавању сукоба, 

сарађују са ВТ и 

део су 

медијаторског тима 

 

План, обавештење за 

семинар, радионице 

за основну школу, 

извештај и 

фотографије са  

семинара 

 

 

Вршњачка 

едукација 

Подучавање и оснаживање 

ученика медијатора за 

вршњачко учење 

 

Презентација примера добре 

праксе 

Учешће форум театра у 

презентацији 

 медијаторски 

тим  

вршњачки тим 

У току школске 

године на 

састанцима 

медијаторског 

тима и часовима 

одељењске 

заједнице, у 

оквиру Дечје 

недеље 

 

Ученици 

медијатори 

оснажују вршњаке 

за примену 

медијације у 

свакодневном 

животу школе кроз 

презентацију и 

симулацију 

медијације и 

преношење 

вештина  

 Продукти , 

Протоколи 

извештаји са 

састанака, 

фотографије, 

извештаји 



ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

 

 

Тематски састанци 

медијаторског тима 

 

 

 

Креирање тема, садржаја и 

организација састанака 

медијаторског тима 

(Конфликти о којима нам 

говори кутија поверења) 

 

 

 

Медијаторски 

тим 

 

 

У току целе 

школске године 

Медијаторски тим 

редовно реализује 

састанке и има 

изабране теме 

којима се бави, а 

које доприносе 

унапређивању 

програма и примене 

медијације 

 

План рада са темама, 

записници са 

састанка 

медијаторског тима, 

фотографије, 

извештаји 

 

 

Оплемењивање 

кутка за медијацију, 

уређивање паноа у 

школи који су 

намењени 

промоцији 

медијације и ВТ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уређење простора 

материјалом из области 

медијације 

 

 

 

 

Медијаторски 

тим и ВТ 

 

 

 

 

У току школске 

године 

 

 

Ушколи постоји 

простор који 

медијаторски тим 

користи за 

посредовање у 

решавању сукоба и 

друге планиране 

активности тима 

 

 

Материјал за 

медијацију, 

извештаји, 

записници, 

евиденција за 

договор у 

медијацији 

фотографије, план 

активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

 

Организација 

консултација у 

школи за праћење и 

процењивање 

ефеката  медијације 

 

 

 

 

 

Организација консултација у 

школи за праћење и 

процењивање ефеката   

медијације, сумирање и 

извештавање 

 

 

Медијаторски 

тим у сарадњи 

са свим 

обученим 

медијаторима  

 

 

   

 

 

У току целе 

школске године 

Школа остварује 

континуиране 

састанке и 

процењује квалитет 

и ефекат медијације 

на основу 

показатеља  и 

извештаја  

Записници са 

састанка и 

консултација, лист 

за евиденцију о 

постигнутом 

договору у 

медијацији, 

извештаји 

Организовање и 

прикупљање 

евидентирања о 

постигнутом 

договору у 

медијацији 

 

 

 

Коришћење обрасца за 

евиденцију о постигнутом 

договору у медијацији 

 

 

Медијаторски 

тим 

 

 

У току целе 

године 

Школа има 

евиденцију о 

постигнутом 

договору у 

медијацији  

Лист за евиденцију о 

постигнутом 

договору у 

медијацији, сумарни 

извештаји 

 

 

 

извештавање 

стручних тела и 

органа управљања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација плана и 

остварење постигнућа, 

извештавање на седницама 

стручних телa и органа 

школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијаторски 

тим 

 

 

У току целе 

године 

 

Стручна тела, 

органи школе 

информисани о 

плану, реализацији 

и постигнућима 

медијаторског тима 

 

Презентација, план, 

извештаји, 

фотографије, видео, 

евиденциони лист, 

записници са 

седница 

 



ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ / 

извори 

информација 

Реализација 

радионица ВТ ШБН 

и медијатора, израда  

плана активности  

за вршњачко 

деловање 

Подучавање и оснаживање 

ученика  вршњачког тима 

кроз радионице 

 

Презентација примера добре 

праксе 

Излиставање  идеја за 

активности ВТ избор 

најбољих, израда плана 

активности 

 

Медијаторски 

тим и 

вршњачки тим 

школе без 

насиља 

 

 

 

 

У току целе 

школске године 

Ученици  чланови 

ВТ оснажују 

вршњаке за 

примену медијације 

у свакодневном 

животу школе кроз 

презентацију и 

симулацију 

медијације и 

преношење 

вештина у 

медијацији 

Записници са 

састанка и 

консултација, лист 

за евиденцију о 

постигнутом 

договору у 

медијацији, 

извештаји 

фотографије 

Промовисање 

акција ВТ  у 

локалној заједници 

 

Избор  и  израда плана 

активности за изабрану акцију 

 

 

Медијаторски 

тим 

 

 

У току школске 

године 

 

Медијатори 

промовишу 

медијацију 

Презентација, план, 

извештаји, 

фотографије, видео, 

евиденциони лист, 

записници са 

седница и сусрета 

медијатора 

 

 

                                                                                                                   Координатор тима 

                                                                                         Ана Кузмановић 


