Извештај о раду Вршњачког тима у Прањанима за прво полугодиште 2017/18. шк. године
Почетком школске 2017/2018. године најпре је извршен реизбор чланова тима. Чланови тима у овој години су :
Анђела Папић, Алекса Савић (пети разред), Марија Стефановић, Стефан Марковић, Алекса Вукашиновић (шести
разред), Никола Веселиновић, Милица Веселиновић (седми разред), Ана Толић, Тамара Толић, Невена Васиљевић (осми
разред), Јелена Дрманац, психолог-координатор. Ученици су се најпре упознали са циљевима, задацима Програма рада
ВТ и донели план рада за ову школску годину.
Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су њихови другари износили
своје дилеме и проблеме. Повремено смо консултовали директора или остале наставнике како би одговори били што
меродавнији.
Вршњачки тим у Прањанима је израдио и редовно уређивао своју фејсбук страницу. На њој се могу видети корисни
чланци и линкови и намењена је како ученицима, тако и родитељима.
Поводом обележавања Дечије недеље чланови ВТ су осмислили пано којим се промовишу права али и обавезе ученика.
Такође, поводом Дана толеранције (16.11.2017.) и Дана превенције трговине људима (28.10.2017.) ученици су израдили
пано чији је садржај везан за ове теме. Посебно су се у раду истакли представници шестог разреда.
Чланови ВТ су активно учествовали у организацији и реализацији Фер плеј турнира који се одржавају у школиНовогодишњег фер плеј турнира и Првог Светосавског турнира у малом фудбалу. На отварању Првог Светосавског
турнира чланови Вршњачког тима су извели кратки програм у виду рецитација о ненасиљу и кратке приче о фер игри.
Такође су учествовали у изради и уручивању захвалница за учеснике турнира.
Током другог полугодишта 2017/2018. године Вршњачки тим је наставио са својим планираним активностима и
успешно их је реализовао. Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су
њихови другари износили своје дилеме и проблеме. Чланови ВТ су учествовали у раду Школског тима и сатађивали са
осталим тимовима у школи. Наставило се са редовним уређивањем фејсбук странице тима. На њој се могу видети
корисни чланци и линкови намењени како ученицима, тако и родитељима.
Чланови Вршњачког тима су активно учествовали у организацији и реализацији важних догађаја у школи.
Планирано је да се и у школској 2018/19. години настави са добром праксом деловања Вршњачког тима, наравно са
новим члановима како би што више ученика добило прилику да се додатно ангажује у ваннаставним активностима.
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