
www.dorcenter.org





(допиши и ти своје речи на слово Е)

електронско насиље, емпатија, ентузијазам 

Данас без мобилног и компјутера нико није,
Али то нам доноси и електронско насиље.
Зато пази како користиш интернет
И све те нове забавне технике, 
Имају оне и добру страну,
Али пре „сурфовања“ питај старије.

Веруј само оном кога знаш,
А слике немој чак ни да постављаш.
Користи интернет за нова знања,
Само пази с ким „причаш“ и игрице играш.

Предлог за одрасле: 
Деца су вешта и воле нове технологије. Будите њихови „водичи“ кроз тај 
нови свет. Разговарајте с децом о интернету, мобилним телефонима и 
игрицама, о добрим и лошим странама. Пустите их да поставе сва питања. 
Ако не знате одговоре, можете их заједно потражити управо на интернету. 
Укључите у то и њихове другаре, ако је могуће. Организујте дружење на ту 
тему. Имајте на уму да деца раде оно што раде и одрасли, па ако желите да 
деца мање користе нове технологије, покушајте да то чините и ви сами. У 
сваком случају разговарајте о томе.

За сам крај нашег дружења пожелели смо да вам поклонимо једну кутију с 
благом. Да би га пронашали потребно је да с другарима или породицом 
одиграте игру за крај која се зове:

Припремите једну кутију која ће бити ваша кутија са скривеним благом, 
папириће и оловке или бојице. Свако од учесника треба да се сети једне 
своје особине коју воли, а коју други ретко примећују, затим да је напише на 
парчету папира. Ако неко не зна да пише нека то ураде други за њега, те да 
свако свој папирић убаци у кутију. 
Након тога је потребно подсетити групу да смо често склони томе да своје 
позитивне особине не истичемо како други не би мислили да се хвалимо. 
Међутим, важно је да научимо да волимо себе, поштујемо своје врлине и да 
уживамо у томе. 

После разговора нека свако од учесника приђе кутији са скривеним благом и 
извуче по један папирић с написаним врлинама, коју потом без речи, 
пантомимом покуша да објасни осталима или да је нацрта, ако жели. Остали 
погађају. Када сви заврше с представљањем и погађањем, нека свако 
размисли коју или можда све особине жели да „задржи“ као своје благо које 
воли и на које је поносан.
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Мали квиз о жирафи и змији

Пре квиза, желимо да вам напоменемо да су жирафа и змија метафора за 
говоре ненасиља и насиља. Жирафа је неко ко говори у своје име - отворено 
и јасно каже шта види и чује, како се осећа због тога, шта жели и коју 
потребу има. Жирафа говори без нападања и оцењивања, коментарише 
ситуације и понашање, а не личност. Жирафа пази на себе, али и на друге, 
тежи решењу без да икога повреди. Змија увек напада, критикује, оцењује, 
етикетира друге, не говори о осећањима, не поштује друге и сматра да је 
увек у праву. 

Ипак, важно је да запамтимо да смо сви ми некада змије, а некада жирафе, и 
да се иза сваке змије крије збуњена жирафа до које можемо допрети 
ненасилном комуникацијом.
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