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1. OШ „Радоје Домановић“ Ниш

• Велики одзив родитеља на радионицама; 
заинтересованост родитеља за теме радионица, 
њихова пуна пажња и сарадња

• Боље разумевање и сарадња институције и 
родитеља; успостављање већег поверења у 
школски систем међу учесницима



OШ „Радоје Домановић“ Ниш

• Редовни доласци ученика на наставу
• Саветодавна и материјална помоћ породицама 

учесницима пројекта



OШ „Радоје Домановић“ Ниш

• Отворенији приступ родитеља и изношење њихових проблема и недоумица.



OШ „Радоје Домановић“ Ниш



2. OШ „Вук Караџић“ Сурдулица

• Престанак осипања ученика - наставак школовања и 
успешан прелазак на следећи ниво образовања 
(сви ученици који су били обухваћени пројектом су у 
систему школовања, а најстарији ученици су 
тренутно 7. разред и планирају упис средње школе) 



OШ „Вук Караџић“ Сурдулица

• Редовна долазност ученика у школу  -
у великој мери је смањено 
изостајање ученика са наставе



OШ „Вук Караџић“ Сурдулица

• Успех ученика је такође један од бенефита 
пројекта. Анализом успеха на класификационим 
периодима утврђено је да ученици који су 
обухваћени пројектом постижу бољи успех у 
односу на претходне године. 



OШ „Вук Караџић“ Сурдулица

• Посебно смо поносни на успех 
који смо постигли у раду са 
родитељима ученика. 
Подигнута је свест родитеља о 
значају образовања, 
мотивисанији су за сарадњу са 
школом, често и сами 
иницирају сарадњу и траже 
разне врсте помоћи. 



3. OШ „22. октобар“ Сурчин, Београд

• Дошло је до стварања позитивне 
климе и сарадње између родитеља и 
учитеља, наставника, до 
културолошке размене и бољег 
разумевања у смислу поштовања 
општих обележја културе. Највише 
кроз активности: радионице за 
родитеље, трибине



OШ „22. октобар“ Сурчин, Београд

• Деца ромске националности су се 
ослободила да отворено презентују свој језик 
и културу вршњацима и наставницима. То је 
повећало њихов осећај прихваћености и 
ојачало, дало подршку развоју личног 
идентитета. Највише кроз активност „Сајам 
језика“ на Школском фестивалу науке и то је 
сада установљено као стална образовна 
пракса



OШ „22. октобар“ Сурчин, Београд

• Поделом ужина, школског материјала и пакетића, као и Захвалница родитељима који остварују 
максималну сарадњу са школом, родитељи и деца су у континуитету добили поруку да школа 
стално брине о њима, да заједница у континуитету улаже у њих, те да су они као деца, наше 
највеће благо.



OШ „22. октобар“ Сурчин, Београд

• Радионице за родитеље имају дугорочне ефекте, јер већина мајки и након две године помиње 
колико су добиле снагу и боље разумевање како на прави начин да помогну својој деци да се 
што ефикасније укључе и одрже у процесу образовања. У евалуацији, оне често наводе да је 
сада и њима значајно више јасно и прихватљиво колико је образовање важно.



OШ „22. октобар“ Сурчин, Београд

• Многе породице, захваљујући освешћивању мајки, сада планирају не само основношколско, већ 
и средњошколско образовање својих кћерки. Што је неизмерна добит од пројекта. Неке од њих 
су се и саме поново укључиле у образовни процес, завршавају ШОО, како би постале 
функционално писмене, што представља додатну подршку образовном развоју деце.



4. OШ „Јајинци“ Вождовац, Београд

• топла добродошлица уз поделу пакетића
• кроз прве размењене речи долазимо до исте потребе да се деца у школи осећају безбедно и 

заштићено
• радост се огледа на дечјим лицима, сви осећамо узбуђење и ишчекивање

Заједнички циљ: школа је наш „полигон“ за сарадњу 



OШ „Јајинци“ Вождовац, Београд

• деци у Пројекту помажу вршњаци у учењу (Вршњачки тим)
• ангажовани су и у ваннаставним активностима (рецитаторска, плесна, еколошка секција, 

прослава Дана школе)
• буди се мотивисаност за рад и учење

Градимо поверење, подршку, сарадњу и отворени смо за нове акције - школа је 
пријатељ, а не обавеза



OШ „Јајинци“ Вождовац, Београд

• флексибилности и гледању шире слике
• основне вредности су нам исте: 

разумевање, љубав, слобода и 
подршка

• важна нам је јасна и конструктивна 
комуникација 

• родитељи су постали информисанији о  
дешавањима у школи и напретку своје 
деце

Узајамно учење водитеља програма и родитеља



5. OШ „Јован Поповић“ Београд

• Деца школу прихватају као пријатељску средину
• Додатним часовима и захваљујући невладиним организацијама Мали Принц и ЦИМ, деца су 

имала додатну подршку у учењу
• Урађена је индивидуализација за свако дете и резултати њиховог успеха су видљиви
• Број нерегулисаних изостанака сведен je на минимум, ученици редовније присуствују настави



OШ „Јован Поповић“ Београд

• Остварена је континуирана и успешна сарадња са родитељима, јер и они сада школу виде као 
безбедну средину за боравак њихове деце



6. OШ „Јован Цвијић“ Београд

• Промена код родитеља: однос према деци и начин комуникације.
• Реализовањем радионица у школи, допринели смо превазилажењу баријера које су постојале.
• Двадест ученика постигло је бољи успех у школи и редовније су похађали наставу.



7. OШ „Петар Тасић“ Лесковац

• Остварена је међусобна сарадња са родитељима ка заједничком циљу.



OШ „Петар Тасић“ Лесковац

• Отац: Ја сам мом сину говорио мораш то, а сада уз ове радионице питам можеш ли то да 
урадиш и увек ме послуша, а и мало сам боље схватио да обавезно треба да се школује моје 
дете и да значи свима да заврши и средњу школу, па можда и факултет.



OШ „Петар Тасић“ Лесковац

• Коментар родитеља (мајка): Мени ове радионице много значе. Сада боље разумем моје дете и 
често разговарамо о тим проблемима. Моје дете сада оће да иде у школу, а и ја једва чекам 
да дођем да радимо заједно. Оно када смо се враћали у своје детињство ми је помогло да 
боље разумем своје дете а и то како да причам са њим.



OШ „Петар Тасић“ Лесковац

Све активности које су реализоване у склопу 
пројекта базиране су на:
• развијању самопоуздања код ученика
• усклађивању њихових жеља са 

могућностима
• стварање реалне слике о пословима који се 

у Лесковцу нуде и могу да донесу неку 
добит ученицима

• вредновању образовања 
• чувању сопственог здравља 
• бољем разумевању и јачању веза између 

ученика и њихових родитеља



8. OШ „Сутјеска“ Земун, Београд

• Стварање осећаја поверења код ученика и родитеља
• Повећање нивоа самопоуздања код већина ученика
• Већа укљученост родитеља у процес учења
• Боље школско постигнуће ученика код 50 % ученика
• Смањен број изостанака код 51 % ученика



OШ „Сутјеска“ Земун, Београд

Током пројектних активности одржан је велики 
број радионица из рашличитих домена –
области:
• Плес, глума, певање
• Спортске активности 
• Репродуктивно здравље 
• Дискриминације и предрасуда
• Рани дечји бракови 
• Очување животне средине
• Професионална Оријентација,...





9. OШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Батајница, Београд

• Остварена је боља сарадња са родитељима ученика из пројекта
• Ученици укључени у пројекат редовније похађају наставу и чешће имају потребан прибор за наставу



OШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Батајница, Београд

• Ученици укључени у пројекат чешће су се 
укључивали у ваннаставне активности 
(Дан школе, Дан Рома, спортске 
активности, акције помоћи деци из 
осетљивих друштвених група)



10. OШ „Коста Абрашевић“ Ресник, Београд

• Сво наставно особље је унапредило своје 
капацитете и вештине за правовремено 
препознавање и адекватно реаговање у 
ситуацијама ризика од осипања ученика.

• Формирана је електронска база података о 
ученицима у свим одељењима од првог до 
осмог разреда који су  у ризику од осипања и 
урађени Индивидуални планови превенције 
осипања.



OШ „Коста Абрашевић“ Ресник, Београд

• Побољшан успех ученика, редовност у похађању 
наставе и активно учествовање у наставним и 
ваннаставним активностима.

• Јачање самопоуздања родитеља, превазилажење 
социјалне искључености и укључивање у 
активности и пројекте Школе.

• Већа укљученост локалне заједнице у решавању 
егзистенцијалних проблема.



11. OШ „Нада Поповић“ Крушевац

• Кроз радионице, родитељи су унапредили 
своје родитељске компетенције и стекли веће 
самопоуздање. 

• Имају више разумевања за своју децу и бољу 
комуникацију са наставницима.



OШ „Нада Поповић“ Крушевац

• Допунски рад и радионице са ученицима су 
допринели бољем успеху  и мањем изостајању 
ученика. Сви ученици ромске националности су 
успешно завршили започете разреде и уписали 
наредне.



OШ „Нада Поповић“ Крушевац

• Уз подршку градске управе за све ученике 
ромске националности обезбеђена ужина, 
школски прибор и пакети хране и хигијене. 



OШ „Нада Поповић“ Крушевац

• За бољи успех и олакшано учење, ученицима 7. и 8. разреда додељени су таблет рачунари 



12. OШ „8. октобар“ Власотинце

Добит за ученике из осетљивих група:
• Осећање прихваћености, подршка у успостављању пријатељства и самопоштовања
• Могућност да уче кроз интеракцију са другима, у природној вршњачкој  групи /одржали 

две представе о обичајима Рома и бајка „Пепељуга“ на ромском и на српском језику
• Повећана самосталност и брига о себи и другима /учествовали у подели прибора, 

учествовали у појединим радионицама као подршка родитељима.../



OШ „8. октобар“ Власотинце

Добит за родитеље из осетљиве групе:
• Свако од родитеља жели да његово дете буде прихваћено од стране вршњака и заједнице –

пројекат нам је дао могућност да створимо  још јачу везу и да они виде наш труд за 
остварење њихове визије

• Родитељи су видели у нама огромну подршку, чак смо осетили да имају поверења у нас и за 
њихове личне проблеме

• Родитељи су нам постали још бољи партнери 



OШ „8. октобар“ Власотинце

Добит за остале ученике у школи:
• Боље учење, усвајање знања и боља постигнућа ученика
• Ученици су се осетили још прихваћенијим и осетила се још позитивнија клима у вршњачкој групи



OШ „8. октобар“ Власотинце

Добит за наставнике у школи:
• Повећане компетенције наставника и оснаживање већ 

успостављеног односа унутар колектива ,  сарадња и тимски рад 
међу ученицима, наставницима и свим запосленим у школи.



OШ „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

Ученици укључени у програме подршке:
•имају позитивнији став према школи 
•редовнији су на настави
•смањен је број неоцењених  и имају боља 
постигнућа захваљујући индивидуализованим 
мерама и активностима.
•завршавају разред и лакше прелазе у старије 
разреде у централној школи



13. OШ „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

Ученици укључени у програме подршке:
• имају позитивнији став према школи 
• редовнији су на настави
• смањен је број неоцењених  и имају боља постигнућа 

захваљујући индивидуализованим мерама и 
активностима.

• завршавају разред и лакше прелазе у старије разреде 
у централној школи



OШ „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

• Заједнички задаци, сарадња, подстицање 
позитивне климе и комуникације 

• Укључивање у ваннаставне активности (спортска 
секција, приредбе, обележавање значајних  
датума, хуманитарне акције, активности у 
локалном окружењу...)

• Активно учешће у активностима одељењске 
заједнице (Форум театар  за ученике у Масурици)

Подршка и помоћ вршњака



OШ „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

• Јачање родитељских капацитета, формирање позитивнијег става према школовању, 
позитивније слике о себи, осећања уважености и  прихваћености

• Већа одговорност родитеља и заинтересованост за дешавања у школи

Подршка и оснаживање родитеља 



OШ „Јован Јовановић Змај“ Сурдулица

• Унапређена у правцу препознавања школских 
потреба и неопходности заједничког деловања 
(Округли сто са представницима институција )

• Локална управа је сензибилнија за проблеме 
образовања сиромашне деце, боље 
коришћење ресурса и унапређење сарадње са 
невладиним сектором.

• Промоција пројекта  у окружењу (мини 
брошура о дечјим правима и спречавању 
дискриминације).

Сарадња са локалном заједницом



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


