Моја школа – школа без насиља
Ка сигурном и подстицајном окружењу за децу
Потписивањем Меморандума са УНИЦЕФ-ом дана, 17.03.2008. године наша
школа званично је укључена у пројекат „Школа без насиља“, захваљујући
донацији тенисерке Ане Ивановић. Пројекат реализују УНИЦЕФ у сарадњи са
Министарством здравља, Министарством просвете, Министарством за рад,
запошљавање и социјалну политику и Саветом за права детета, а циљ пројекта је
спречавање и смањење насиља над децом и међу децом. Посебни циљеви овог
пројекта су: препознавање различитих врста насиља, начини решавања конфликата,
већи степен толеранције и сарадње, школа као безбедна и подстицајна средина за
ученике и наставнике. У складу са циљевима, програм је осмишљен кроз низ
активности.
Програм и данас живи у нашој школи и унео је многе промене у животу
школе. Формиран је школски тим за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања. Сваке године доносимо правила понашања, у разрешавању
конфликата примењујемо реституцију. Реализују се превентивне радионице са
ученицима у циљу обучености решавања конфликата ненасилним методама,
радионице са ученицима нижих разреда са циљем препознавања различитих врста
насиља коришћењем анимираних филмова. Наставници су оснажили своје
компетенције стручним усавршавањем и применом метода и техника успешног
руковођења одељењем, методама успешне комуникације између ученика и
наставника, методама примене Форум театра у циљу смањења насиља међу
вршњацима.
У пројекту нам је драгоцено и учешће родитеља и њихова подршка у
остваривању циљева програма. Сарадња са родитељима се одвија у виду сталног
информисања родитеља о току и ефектима активности и реализују се едукативни
програми за родитеље ученика првог разреда.
Вршњачки тим, који чине изабрани ученици петог, шестог и седмог разреда,
вредно ради на остваривању циљева програма. ВТ активно унапређује и развија
програм активностима промовисања толеранције, прихватања различитости и
оснаживању вршњачке подршке деци.
Посебно смо поносни на чињеници да је у мају месецу 2010. године ОШ
«Први српски устанак» Орашац добила сертификат «Школе без насиља» на
свечаној коференцији УНИЦЕФ- а «Зауставимо насиље заједно» одржаној у
Београду, и тако се нашла се у мрежи тада 101 школе у Србији које су успешно
реализовале пројекат. Дводневна конференција окупила је више од 350 ученика,
наставника и директора основних школа из Србије, ментора у програму «Школа
без насиља», просветних саветника и инспектора, представника надлежних
министарстава и УНИЦЕФ-а. Министар Обрадовић и директорка УНИЦЕФ-а
Јудита Рајхенберг су уручили сертификате директорима школа. Јудита Рајхенберг
је истакла да школе у мрежи Школа без насиља «могу да се похвале да су стекле
вештине да се успешно ухвате у коштац са насиљем». Подржавањем Декларације
мреже школа, све школе учеснице конференције, још једном обавезале сус е да ће
неговати вредности које је програм успоставио.

