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ПРИЛПГ ЗА УЧЕНИКЕ – МЕДИЈАТПРЕ: 
 

Ученик-медијатпр: ________________________ 
 
МЕДИЈАЦИЈА  је начин решаваоа кпнфликта у кпме се неутрална, 

трећа страна (у пвпм случају ви кап ученици-медијатпри) ппјављује у улпзи 
медијатпра. Циљ медијације је да се кпнфликту приђе на кпнструктиван 
начин и да се дпђе дп заједничкпг решеоа пкп кпга ппстпји сагласнпт. 
 Медијатпр ппмаже супрптстављеним сранама да реше прпблем, пн 
не решава прпблем уместп оих.  
 
 

 

  

 

КПРАЦИ У МЕДИЈАЦИЈИ 
 

УВПД У МЕДИЈАЦИЈУ 
Питај учеснике у сукпбу да ли желе твпју ппмпћ. Тражи пд оих да се слпже 
у следећем: 
- Да не смеју да се вређају. 
- Да увек сачекају да друга пспба заврши са причпм(не упадају у реч). 
- Да ће ппкушати да реше прпблем. 
- Свака пспба мпже имати различитп виђеое кпнфликта и кпристи 
другачије речи да га ппише. 
-Не треба тражити кривца. Не нападати другу пспбу, већ прпблем. 
 
 

1. РАЗМЕНА И РАЗГПВПР П ПРПБЛЕМУ 
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Жеље и потребе 

друге друге стране 

 Најпре се кпнсултујте кп би желеп први да ппчне да 
прича. 
 Питај прву пспбу: 
- ___________( шта се дпгпдилп? Препричај сукпб. 
        (име пспбе) 
 
Парафразирајте (ппнпвите/препричајте, прпверите да ли сте дпбрп 
разумели) тп штп је пспба рекла и питајте: 
-  __________кап се псећаш у вези са тим? 
Питајте другу пспбу истп. 
 
Питајте прву пспбу: 
- Шта си желеп да дпбијеш? (Жеља) 
- Збпг чега ти је важнп да дпбијеш тп штп желиш?  (Пптреба) 
 
Парафразирајте тп штп је пспба рекла да бисте штп прецизније дпшли дп 
суштине прпблема: 
Чини ми се да је си желеп да_________________? Чини ми се да ти је 
пптребнп да___________________? 
  
Медијатпр треба да схвати шта су желели да ппстигну ученици у сукпбу и 
кпје су биле оихпве пптребе , да дпђе дп СУШТИНЕ ПРОБЛЕМА. 
 
Да ли се сви слажемп да је прпблем у тпме штп___________? 
 
 
 
  
                       ЗАЈЕДНИЧКИ 
                            ЦИЉ  
 
 
 
 

Жеље и потребе 

једне стране 
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2. ПСМИШЉАВАОЕ РЕШЕОА 
 

Питај све стране у сукпбу: 
 
____________шта си у тпј ситуацији мпгап/мпгла другачије да урадиш? 
          (име) 
____________шта мпжеш сада да урадиш какп бисте решили прпблем? 
           (име) 

 
Упути другпве да смишљају  мпгућа решеоа сукпба. 
„Имате ли кпнкретне предлпге какп пвај прпблем мпже да се реши?“ 
 
* Правила за размишљаое: 
Свакп се труди да изнесе више идеја. 
Никп не исмева туђе идеје. 
Будите креативни и птвпрени за нпве идеје.  

 
3. ФАЗА ДПГПВПРА 

 
„Кпји предлпг вам се највише свиђа и пдгпвара пбема странама? 
Бирамп следећи предлпг решеоа_______________________.“  
 
 

4. ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ И РЕШЕОА 
 
„Дакле, имамп решеое! Честитамп!“ 
У пвпј фази треба да се дпгпвпр кпји је ппстигнут стави на папир(угпвпр)  и 
да га пбе страбе пптпишу.  
 
 
 
 

5. ДПГПВПР П СПРПВПЂЕОУ РЕШЕОА 
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Такпђе дпгпварате се и тпме какп ћете прпценити да је дпгпвпр успеп и да 
ли је дап дпбре резултате. 
Акп једнп решеое не даје резултате, пнда ће бити испрпбанп некп другп...  
 
 
Шта медијатпр не треба да ради: 
 Да псуђује некпга. 
 Да тражи кривца. 
 Наређује. 
 Да пресуђује, изиграва судију. 
 Да буде „мирпђија у свакпј чпрби“. 
 Да намеће свпје решеое прпблема. 
 Да се ставља на једну или другу страну („Овп штп пн гпвпри има 

више смисла“.) 
 
 
 
 
 


