
Назив

Покажи шта можеш, постани МЕНТОР центра за вршњачко учење

Учење заједно са другим ученицима из наше школе  може вам пружити већу прилику за дискусију 
о идејама, ширење знања, стицање самопоуздања, склапање пријатељстава и брже прилагођавање 
школском животу.
Постоји изрека која каже да су „две главе боље од једне“. Размислите о сарадњи у новијој 
историји: Ватсон и Црицк или Паге и Брин (оснивачи Гугла). Да ли сте знали да је колаборативни 
компјутерски клуб о основном програмирању у средњој школи окупио два ума која ће променити 
будућност рачунара? Да, та двојица су, наравно, били Бил Гејтс и Пол Ален, оснивачи 
Мајкрософта.

Центар МЕНТОР подржава успех ученика кроз недељне 50-минутне интерактивне групе. 
Оснажујемо ученике  (менторе), који су били успешни у претходној години и стручно их 
обучавамо  како би другима помогли да развију своје концептуално знање и самопоуздање. 
Обучавамо их различитим техникама, алатима и средствима  за учење. Промовишемо их у сваком 
погледу.
Уколико вам је потребна помоћ у учењу, ово је право место за вас. Желимо да вам пружимо 
емоционално сигурно, смисленом учењу усмерено окружење, које ће водити обучени вршњачки 
тутори у координацији са стручњаком. 
Рад група се одвија једном недељно у току целе школске године, што вам омогућава да редовно 
развијате своје знање у сигурном, колаборативном и интерактивном окружењу.
Учење уз помоћ вршњака фантастичан је начин да добијете згодне савете и трикове о свему, од 
припреме за тестове  до коришћења доступних ресурса. 
Надамо се да ћемо те видети тамо!



ТЕМА
Оснаживање ученика у процесу учења, рад на самопоуздању и позитивном развоју личности

Циљеви

Подизање нивоа успешности у савладавању градива
Упознавање ученика са различитим техникама, алатима и средствима  за учење
Упознавање са техникама квалитетне презентације и њихово усвајање
Усвајање добрих навика
Оснаживање мотивације и фокуса
Спречавање умора од учења
Смањење стреса
Самопромоција као начин напредовања
Боље управљање временом
Јачање воље и развијање дисциплине
Оснаживање добрих навика за учење: лакше праћење израде домаћих задатака, разбијање 
крупнијих проблема на ситније

Повезаност са наставним Сви предмети 



програмом

Међупредметне компетенције
Рад са подацима, Сарадња, Дигитална компетенија, Естетичка компетенција
Решавање проблема, Kомуникација на страном језику, Kултурна свест и вештина изражавањаомуникација на страном језику, Kомуникација на страном језику, Kултурна свест и вештина изражавањаултурна свест и вештина изражавања

Структура тима- наставници Верица Арула – Српски језик и књижевност
Маријана Стефановић - психолог

Структура ученичких тимова 
(број ученика и узраст-
препорука мешити тимови)

20 ученика по тиму  од 5. до 8. разреда



Препоручени број родитеља- 
чланова тимова

По избору родитеља

 Динамика и предвиђено време 
трајања

 1 час недељно

Активности:

Обучавање различитим техникама учења
О техникама памћења
Обучавање различитим техникама презентације
Израда материјала за вршњако учење (мапе ума, временске осе, квизови, игре...)
Коришћење веб алата за израду и презентацију материјала
Организација тимова за учење и рад
Представљање постигнућа
Организација такмичења, конкурса...
Избор ментора месеца и године




