Писана припрема

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
IV разред

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
ОПШТИ ПОДАЦИ
наставни предмет

Час одељенског старешине

разред

Четврти

датум

15.11.2017.

наставник

Наташа Ненин
ПОДАЦИ О ЧАСУ

наставна
активност

Толеранција на различитост
*
*
*
*

циљ и задаци
активности

*
*
*
*

облици рада
наставне
методе
наставна
средства
литература

Развијање емпатије
Прихватање
различитости
и
толерантност
према
различитостима
Примена понашања које се сматра прихватљивим
Идентификовање неприхватљивих облика понашања –
нетолеранција, сви облици насиља
Разумевање појма толеранције и предвиђање (претпоставка)
последица нетолеранције
Уочавање разлика међу људима, али и узајамне везе међу њима
анализа последица које има нетолерантно понашање
Развијање способности да буду самокритични али и да
примете, препознају насиље, провере информације, правилно
просуде и предложе мере за отклањање настале ситуације

фронтални, групни

(ДЗ – индивидуални/парови)

образовна игра, хеуристички разговор, проблем метода, практични
рад (игра улога, израда паноа,...)
(ДЗ – ИКТ метода и пројект метода)
хамер, фломастери, маказе, лепак, компјутери, интернет, видеобим
Покретачи - http://www.logopediliste.rs/pokretaci-fizicka-aktivnost-uucionici/
Одељенски старешина, Приручник; Михаиловић Б,. Вдовић Љ.
ТОК ЧАСА

Уводни део часа:
Покретачи; физичка активност
Назив активности је Запамти низ, ради се у паровима и очекује да пар
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синхронизовано, тачно и што брже може, понови задати низ
Централни део часа:
o Проналазимо најбоље одговоре на питања:
Знамо ли сви шта значи реч толеранција? Да ли се рађамо толерантни или се о
толеранцији учи? Где се учи и ко нас учи толеранцији? Шта је хендикеп? Када смо
толерантни, а када не? Када нетолеранција прелази у насиље? Да ли су компромис
и толеранција исто? ...
o Дискусије о исказима:
 Сви смо исти и сви различити
 Ако нисам ликом као ти, можда су нам иста/слична интересовања
 Можда немам скупу и нову играчку, али у дружење уносим своје срце
 Не волимо исте ствари, нисмо чак ни другари али се примећујемо
 Поштујем те, поштујеш ме, поштујемо друге
 Нема компромиса – толеранција пре свега
o Израда паноа, цртежа, подсетника за све
ученике
школе
о
предстојећем
Међународном дану толеранције и
плаката поводом Међународног дана
права детета

Завршни део часа:
Качење паноа у хол школе, анализа часа
Додатни рад:
НАПОМЕНА: Овај рад реализован је у потпуности, кроз њега су ученици практично
усвојили и применили знања о толеранцији и показао се као изузетно успешан
начин превазилажења проблема у одељењу и неких мањих облика нетолеранције
(насиља)
Ситуација:
Током претходних дана, у одељењу је дошло до мањег сукоба између неколико
дечака, а и једна девојчица је покренула трач о својој бившој најбољој другарици. Са
ученицима је обављен разговор појединачно, а заједнички им је саопштено да ће
као казну за своју нетолеранцију морати да ураде један пројекат.
Пројекат:
* Корак 1. - Ученик ће самостално, код куће или у школи, радити презентацију
са темом Толеранција. Потребно је да уради најмање 3 слајда и да дизајнира
изглед своје презентације. Рок за израду је једна наставна недеља.
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Корак 2. - Сви ученици који су добили овај задатак, презентују свој рад на
часу
* Корак 3. - Сада предстоји тежи део посла: Ова група ученика има задатак да
од свих ових презентација сачини једну која ће бити њихов заједнички рад.
Потребно је АНАЛИЗИРАТИ оно што су донели, морају се ДОГОВОРИТИ који
ће материјал искористити, ПРОЦЕНИТИ које је решење најуспешније,
САРАЂИВАТИ током рада, ПРИХВАТИТИ без љутње аргументе других,
ДОГОВОРИТИ ко ће који део посла УРАДИТИ, завршити презентацију и
ЗАЈЕДНИЧКИ презентовати свој рад одељењу.
* Зaједничко презентовање на видео- биму
Интересантни коментари и закључци ученика:
- Толеранција је када смо различити, али то нам је све једно
- Када кажем шта мислим па не будем кажњен због тога
- Мислим да сам се родила толерантна, мени нико никад не смета
- Понекад сам нетолерантана јер не могу да истрпим када неко прави глупости
- Толеранцију нас уче мама и тата, бака и учитељица
- Први пут будеш толерантан када се роди сестра
- Мени не смета ништа и нико, сем оних којима све смета
- Компромис је када мораш да се одрекнеш нечега ради мира у кући или школи, а
толеранција је када се прихвата то што неко мисли или ради другачије или када
изгледа другачије
- Не треба бити толерантан према насилницима
- Можда нећу толерисати када ме неко удари или ме слаже или прича лоше о
мени. Шта је то онда, нетолеранција?
- Мислим да не треба увек бити толерантан. Неко користи што му све
попушташ.
- Нисам толерантан према себи јер се смејем када не могу да урадим нешто на
физичком

Фотографије са часа и презентација у прилогу
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