ОШ ,,Емилија Остојић“
Пожега
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Несебичност, начин осећања, мишљења и понашања коме
је циљ помагање другима; алтруизам је супротност
себичности или егоизму; то је алтернатива агресији, насиљу
и конфликтима
Стварање услова у коме ће се сваки ученик у школи осећати
сигурно, безбедно и заштићено идеал је коме тежимо
То је „привилегована“ група ученика које су њихови
вршњаци изабрали да активно раде на превенцији насиља и
ненасилном решавању конфликата.
Подразумева мирно и уздржано понашање, добро
васпитање, учтив и смислен говор; галантан човек је борац
за добро речима не оружјем; бити галантан је угледна
ствар...и јако ретка данас.
„Немачовекакојијеподелиосвојурадостспријатељемадасениј
ејошвишерадовао,
каоштонемачовекакојијеподелиосвојутугус пријатељем а да
није мање туговао“
И ти имаш прилику да се чује и твој глас кроз рад ове
ученичке организације;улога Ученичког парламента је
значајна за школски живот зато што подстиче сарадњу међу
ученицима, као и ученика са наставницима Управом
школе,Саветом родитеља и Школским одбором;
Емпатија или како би вам било у туђој кожи је слушање
главом и срцем; представља способност доживљавања
осећања и доживљаја друге особе „као да“ су наши
сопствени и спремности и способности да „уђемо у свет
друге особе“ и тако разумемо њене проблеме и поступке,
али и да пренесемо наше разумевање тој особи.
„У животу можете добити све што пожелите ако довољном
броју људи помогнете да добију оно што желе.”
Нека овај начин изражавања пријатељских осећања
преузме доминацију коју су имале свађе, увреде, конфликти
и насиље
Када сте последњи пут изговорили ову чаробну реч?
Покушајте...није тешко!
Будимо јединствени у настојању да насиље потппуно
уклонимо из наше школе
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„Лепестваристичусенапорнимучењем,
аружнесеучебезтруда, самеодсебе“Демокрит
„Иако путујемо целим светом да нађемо лепоту, морамо је
носити у себи, или је нећемо наћи“ Емерсон
„Није важно шта и колико радиш већ је важно колико
љубави уносиш у оно што радиш и колико то дарујеш
другима“ (Мајка Тереза)
„Не можемо сви чинити велика дела али можемо чинити
мала дела са великом љубављу“ (Мајка Тереза)
“Увијек ће постојати ствари које нећу моћи урадити, али ћу
увијек бити довољно мотивисан за оне ствари које ми иду од
руке.”
„Нежност може живети само у окружењу нежности“ (Роберт
Вилсон)
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По дефиницијиоптимизам је позитивно гледање на свет и
склоност одређене особе да очекује најбољи могући исход
односно он представља испуњеност надом и уздање у
успешан исход одређеног догађаја.
Свој однос са људима треба градити на поверењу али
стрпљиво и полако. Веома је важно имати у свом окружењу
особу којој верујемо и са којом можемо поделити све своје
стрепње, тајне, радости и туге
Свака изговорена реч носи неку поруку...Нека ваше поруке
буду лепе и подстицајне
„Слогом расту мале ствари, неслогом се и највеће
распадају“ (народна пословица)
Подразумева прихватање и сарадњу са особама које не
мисле на исти начин, имају другачије ставове или се по
неком другом основу разликују од нас; толеранција
подразумева свесну одлуку да се поступи ненасилно и
уздржано
Препоручени начин комуникације са пријатељима у личном
контакту (што више), електронским или виртуелним путем
(што мање)
To je позитивна одлика понашања према другим особама
нарочито с обзиром на њихове квалитете или углед.
Уважавање (или поштовање) се може дати и примити. Може
се заслужити током времена. Поздрав је кратак ритуал који
изражава поштовање, пријатељство или добре жеље при
сусрету.
Fair Play је широм свијета познат и разумљив концепт, који
своје порекло вуче из спорта. У преводу значи „поштена
игра“ и има значење поштовања других и поштовања
правила, како на спортском терену, тако и у послу,
такмичарским активностима и животу уопште
У себи обједињује осећајност, љубав и наду. Будите
хумани, дарежљиви, ширите љубав, позитивну енергију и
само једним осмехом улепшајте туђи, а тако и свој дан.
Оно чему тежимо и стремимо, према чему управљамо сваки
свој напор и сваку своју мисао. Наш циљ и наша визија
јебезбеднашкола у којој ће се комуницирати говором
пријатељства и језиком сарадње
„Не морате бити бољи од других, будите само најбољи што
можете.“ (Душко Радовић)
„Ход доброг човека не оставља лоше трагове.“ (Лао Це)
Препоручујемо га као једно од средстава за ослобађање
нагомилане негативне енергије и осећања беса и гнева.
Шанса значи срећан или повољан случај, вероватноћу или
добар изглед на успех. Свако има право на шансу али је сви
не искористе.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ВРШЊАЧКИ ТИМ ШКОЛЕ
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