
 

РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ НАЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ О ДРУШТВЕНОМ ПРОБЛЕМУ СЕКСУАЛНОГ 
ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

Први пут у Републици Србији 2015. године спроведено је системско истраживање појаве 
сексуалног злостављања деце. Спровео га је Инцест Траума Центар – Београд мотивисан 
дугогодишњим практичним радом и искуствима деце и жена које су преживеле сексуалне 
насиље. Као резултат овог истраживања настала је прва Национална студија о друштвеном 
проблему сексуалног злостављања деце (у даљем тексту: Национална студија). Тим Националне 
студије цине Инцест Траума Центар – Београд, Центар за промоцију здравља жена и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије заједно са Етичким и 
Надзорним одбором. Институција Заштитника грађана Републике Србије пратила је процес и 
дала позитивно професионално мишљење у вези са поштовањем људских права детета.  

О активностима и резултатима прве Националне студије разговор је вођен  са директорком 
Инцест Траума Центар – Београд г-ђом Душицом Попадић на чему јој се искрено захваљујем. 

  Инцест Траума Центар – Београд као специјализована служба која се бави друштвеним 
проблемом сексуалног насиља, именована је за Републику Србију, за званичног носиоца 
Кампање Савета Европе ‘’1 од 5’’ (‘’ЈЕДНО ОД ПЕТОРО’’) у њеном пуном трајању (2012-2015. 
године). Кампања је заснована  на практичној примени Ланзарот Конвенције (Конвенција 
Савета Европе  о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања 
донета  2007. године, а Република Србија је ратификовала 2010. године). Сам назив Кампање у 
складу је са званичним  податком Савета Европе да је једно од петоро деце у Европи преживело 
сексуално насиље.  

 Кампања ‘’1 од 5’’ у оквиру своје друге димензије, утицај на законодавство и образовање, 
реализована је и кроз Националну студију. Друге две димензије: подизање свести јавности о 
теми сексуалног насиља над децом и парламентарна димензија прожете су кроз резултате 
Националне студије и бројне активности Инцест Траума Центар – Београд.  

 На основу резултата Националне студије произишле су препоруке у сфери образовања. Оне су дате на располагање свим друштвеним 
актерима одговорним за превенцију и заштиту деце од сексуалног злостављања уз обезбеђиване партиципације деце у складу са развојним 
могућностима и најбољим интересима детета. 

 Сексуално злостављање деце се мора третирати као приоритетни друштвени проблем.  

 Најефикаснија превенција сексуалног злостављање деце треба да пође од интегрисања тематских садржаја из области превенције у 
програме предшколског васпитања и образовања, редовне наставне програме основних и средњих школа и уџбенике. Приручник за примену 
Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривана у образовно-васпитним установама препознаје 11 наставних 
предмета и наставних садржаја у основним и средњим школама за које је предвиђено да се могу користити за превенцију насиља. То су: 
Српски језик, Страни језици, Свет око нас, Физичко васпитање, Грађанско васпитање, Верска  настава, Географија, Историја, Биологија, 
Филозофија и социологија, Устав и државно уређење, Психологија.  

Интегрисање превентивних садржаја  из области сексуалног злостављање деце се односи на све облике рада: васпитно – образовни рад, 
редовну наставу и ваннаставне активности, реализацију посебних програма и слично. 

Као очигледан пример да се о теми сексуалног  насиља може учити још од вртића наводимо пример едукативног филма ''Кико и рука''. 
Филм је снимљен двојезично и намењен је као инструмент за примену у свакодневном животу вртића и у учионици у оквиру редовног 
наставног програма основних школа. Овим филмом је послата  јасна порука да је о теми сексуалног насиља могуће  учити у вртићу и школи 
како би деца била спремна да препознају и супротставе се сексуалном насиљу. 

Едукативни филм ‘’Кико и рука’’ урађен је у партнерству ОШ ’’Ђура Даничић’’ из Београда,  деце  предшколске групе  ПУ ‘’Чика Јова Змај’’, 
при ОШ ’’Ђура Даничић’’ и Инцест Траума Центра – Београд. Филм је доступан  на српском и енглеском језику на следећим линковима: 
српски     https://www.youtube.com/watch?v=OBKPDcGMnwE, енглески  https://www.youtube.com/watch?v=-4fPI6h-0EU 

  Филм је настао у децембру 2014. год. у оквиру наступа медијаторског тима ОШ ‘’Ђура Даничић’’ на шестом  годишњем  наградном  
такмичењу  за  основне  и  средње  школе  на  подручју  Србије , чији  је  организатор  Инцест Траума Центар – Београд.  НАСТАВАК НА СТР. 2... 
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Достављен је Јединици за превенцију насиља Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, предат 
Савету Европе у Стразбуру  за употребу у земљама чланицама ове 
најстарије институције за људска права. На Европски дан против 
сексуалног злостављања деце (18. новембра 2015.), филм ’’Кико и 
рука’’ приказан је у Парламенту Србије у оквиру представљања 
Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце. 

ПН: Инцест Траума Центар - Београд је званични носилац, власник и 
наручилац прве Националне студије о друштвеном проблему 
сексуалног злостављања деце у РС. Шта је био циљ Студије?  

Општи циљ Националне студије, коју смо спровеле у пролеће 2015. 
године, тицао се процене степена присутности сексуалног насиља над 
децом и младима у Србији кроз дефинисање инциденце и преваленце 
истог у циљаној групацији школске деце. Дакле, интересовало нас је 
колико деце у Србији током живота преживи сексуално насиље 
(преваленца) и колико је деце у Србији било изложено сексуалном 
злостављању у последњих годину дана (инциденца). Такође, 
истраживале смо и ставове младих у средњим школама и родитеља 
основношколске деце о теми сексуалног злостављања деце. 
Прелиминарне резултате смо представиле у јуну, а финалне у 
септембру 2015.  

ПН: Које су све институције биле партнери Инцест Траума Центру - 
Београд? 

Врло успешно смо сарађивале са Групом за заштиту од насиља и 
дискриминације Министарства просвете Србије и Центром за 
промоцију здравља жена, који је обезбедио високо репрезентативан 
истраживачки тим. Група је раније носила назив “Јединица за 
превенцију насиља”. Мерило успешности сарадње је и то да смо током 
2015. године заједнички представиле резултате Националне студије, 
са Групом у 11 градова организовале и Јавну расправу ,којом је 
прикупљен садржај, који је касније и уобличен у прву Стратегију у 
образовању за спречавање сексуалног злостављања деце у Републици 
Србији. У процесу је узело учешће 553 стручних лица из различитих 
ресора, од којих је већина посебно из образовања, а Јавна расправа је 
започела тиме што је 161 деце и младих пружило свој допринос шта 
Стратегија треба да садржи. Израда и усвајање Стратегије у 
образовању у новембру 2015. године чинили су и прву препоруку, коју 
је Инцест Траума Центар – Београд пружио по основу резултата 
Националне студије и овим је испуњена. Са Групом смо и коауторке 
Стратегије, а јавно представљање документа организовале смо у 
Парламенту Србије заједно са Женском парламентарном мрежом. С 
обзиром да сарађујемо са Женском парламентарном мрежом,  тако 
смо Националну студију и Стратегију у образовању у два одвојена 
наврата представиле у Парламенту Србије, а уз учешће министра 
просвете и заменице Заштитника грађана за права детета. Овим је 
постигнута највећа видљивост теме сексуалног злостављања деце 
икада на јавној агенди. Веома је важно да је наша сарадња настављена, 
тако што управо у овом периоду Инцест Траума Центар – Београд и 
Група израђују Образовне пакете, којима се уводе садржаји о теми 
сексуалног насиља над децом у вртиће, основне и средње и школе. 
Ово је важан процес, утврђен Стратегијом образовања за спречавање 
сексуалног злостављања деце у Србији, који укључује директан 
допринос запослених у вртићима и школама са подручја Србије, који 
су дуго година посвећени спречавању насиља над децом. 

ПН: У Студији су учествовали ученици и родитељи основних и 
средњих школа у Србији. Колико основних и средњих школа је чинило 
узорак у овом истраживању и ког узраста су били ученици?  

Национално репрезентативан узорак је укључио 2053 ученица и 
ученика узраста од 10 до 18 година из 97 школа из 51 града у Србији, 
од тога 61 основна и 36 средњих школа. Укључиле смо ученице и 
ученике почев од четвртог разреда основне школе и закључно са 
трећим разредом средње школе. Учешће је узео и 532 родитељ деце 
основношколског узраста која су интервјуисана. 

ПН: С обзиром на осетљивост теме и узраста каква је била 
методологија истраживања и како су деца прихватила разговоре са 
анкетарима?  

Инцест Траума Центар – Београд оформио је заједно са Центром за 
промоцију здравља жена, обучио Анкетарски тим који је бројио 
укупно 61 особу (59 анкетарица и два анкетара). Већи број су чиниле 
наше волонтерке, које већ дуги низ година реализују превентивне 
програме са децом и младима, па имају ово значајно искуство. 80.4% 
деце и младих су се изјаснили да су се током интервјуа осећали 

опуштено, затим 13.9% је било изненађено темом, чиме је прекинут 
табу “да је у Србији рано или није могуће” разговарати са децом о овој 
теми на непретећи начин. 

ПН: Како сте обезбедили поверљивост, поштовање приватности, 
поверење у испитивању ставова о сексуалном насиљу над децом?  

Методологија је високо репрезентативна, с обзиром на богато 
искуство укупног Тима националне студије. Сама процедура пре, 
током и после интервјуа, укључила је 11 различитих истраживачких 
инструмената. Сваки је био усмерен на поштовање идентитета и 
аутономије детета, као и младих и родитеља који су узели учешће. 
Дете је у сваком тренутку имало отворену могућност да се повуче из 
интервјуа уколико то жели, без обавезе да објасни разлог. Обученост 
Анкетарског тима је била кључна, јер је овај тим био у директном 
контакту са децом кроз интервјуе. Показало се да је 49% деце и 
младих први пут икада разговарало са неким о теми сексуалног 
насиља ,управо, са нашим анкетарицама и анктерима у оквиру 
Студије. За децу, која су о теми раније информисана унутар породице, 
улогу едукаторке је најчешће преузела мајка. Ван породице, најчешћи 
саговорници/е су другови и другарице (30.2%), што изнова потврђује 
значај едукованости ученика/ца и вршњачке подршке. Подаци овим 
указују да је Национална студија имала и непроцењив едукативни 
карактер, с обзиром да је већ током обучавања Анкетарског тима 
било предвиђено да са дететом буде проверено да ли разуме значење 
сваког од истраживачких питања, и уколико је потребно да најпре 
буде објашњен сваки појам. Несметано одвијање истраживачког 
процеса су на лицу места директно помогле именоване школске 
координаторке/и и (према методологији, задужене особе за ванредне 
ситуације ,чије укључивање није ниједном забележено). Свако дете је 
из интервјуа изашло са захвалницом и контакт информацијом како да 
се обрати Инцест Траума Центру – Београд у случају потребе за себе 
или неког другог. Сви међународни стандарди, који су захтев да би 
истраживање представљало Националну студију, су испуњени. Уз то, 
управо зато што је сексуално злостављање деце било по први пут 
предмет Националне студије, Инцест Траума Центар – Београд је 
самоиницијативно позвао институцију Заштитника грађана 
(Одељење за права детета) да испрати целокупан процесу циљу 
провере да ли су поштовани сви етички стандарди ,који обезбеђују 
поштовање права детета и у оквиру званичне публикације 
Националне студије се налази и позитивно стручно мишљење 
Заштитника грађана. 

ПН: Шта показују резултати Националне студије о друштвеном 
проблему сексуалног злостављања деце у РС?  

Основни резултати показују следеће: на узрасту од 10 до 18 
година, у сваком школском одељењу у Србији постоје 4 детета, која су 
преживела одређени вид сексуалног насиља и још 4 детета, која 
познају некога коме се то догодило. У овом тренутку двоје деце из 
сваког школског одељења изложено је сексуалном насиљу. У основној 
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школи деца обелодањују најпре породици, која им по правилу не 
поверује. Млади у средњим школама најчешће кажу другарици или 
другу, који су склонији да им поверују. Од 2/3 деце која испричају шта 
им се догодило, више од половине особа којима су се поверили не 
предузима ништа. Само 7% њих пријави случај надлежним службама. 
Од 5 деце која су преживела сексуално насиље, 4 су девојчице и 1 је 
дечак. Најчешће место где се насиље догађа је кућа у 32%, а скреће 
пажњу податак да је у средњим школама, у 7.4% школа означена као 
место догађаја, чиме нас млади алармирају да развијамо мере 
спречавања силовања на љубавном састанку и других видова 
сексуалног насиља. Они који посебно забрињавају, односе се на 
окривљавање детета, а додатно детета које припада 
маргинализованој друштвеној групи, сто је преживело сексуално 
насиље, као и то да само 20.8% младих и 11.2% родитеља верује у 
опоравак детета. Детаљни резултати су доступни на нашој 
официјелној интернет страници. 

ПН: Да ли су родитељи и ученици, учесници истраживања, 
препознали потребу да се о теми сексуалног насиља учи од најмлађег 
узраста до факултета? 

Јесу, и то је веома охрабрујуће сазнање. 68.4% родитеља и 52.9% 
младих се апсолутно слаже да деца треба да уче о овој теми од вртића 
до факултета, а код обе циљне групе само 4% се апсолутно не слаже 
(петостепена Ликертова скала). Овим се прекида вишегодишња 
лажна дилема присутна у делу стручне јавности, да родитељи и деца 
нису спремни, не би желели или дозволили да се тема сексуалног 
насиља обрађује у оквиру редовног школовања. Такође, део ове лажне 
дилеме је и дебатовање у јавности о евентуалним допунским 
(„посебним”) или изборним предметима или другим опцијама „које 
(тек) треба увести” да би се започео рад на теми сексуалног насиља. 
Наше искуство говори да је ова врста скретања пажње јавности имала 
за последицу искључиво одлагању да деца на адекватан системски 
начин науче да препознају и супротставе се насиљу. Још 2009. године 
је Приручник за примену Посебног протокола Министарства просвете 
за заштиту деце и ученика/ца од злостављања, насиља и 
занемаривања, регулисао да је у оквиру минимум 11 наведених 
редовних предмета неопходно учити о теми насиља над децом и још 
тада је пружено јасно усмерење на који начин да се суштински 
организује превенција. 

ПН: Да ли су сексуалном насиљу више изложена деца основних 
школа или млади у средњим школама?  

Узраст детета је свакако фактор ризика. Што је дете млађе, лакша 
је мета за починиоце, речима детета се мање верује и ми одрасли 
исказујемо мањи капацитет да препознамо шта нам је заправо дете 
саопштило. 

ПН: Тема сексуалног насиља над децом и младима је недовољно 
видљива у образовном систему. Србије. Где видите простор за 
едукацију у школама и које су препоруке Инцест Траума Центра - 
Београд у том смислу?  

Национална студија је показала да је само у 10.2% основних и 
средњих школа отварана тема сексуалног насиља. Без учења од 
вртића до факултета, нема стварне ефикасне превенције. Само кроз 
свакодневни, редован живот вртића, основне и средње школе, 
постиже се ефективно учење о темама као што су: Приватни делови 
тела, примерени и непримерени додири, добре и лоше тајне, границе, 
сексуалност, насиље, различитости и дискриминација.  

ПН: Који би Ваш савет био стручним сарадницима, који раде у 
школама са децом, и породицама у вези са заштитом деце од 
сексуалног насиља?  

Да пријаве најпре полицији сваку сумњу или сазнање да је дете 
злостављано, било да је сумња или сазнање о емоционалном, 
физичком или сексуалном насиљу. Затим, неопходно је да заврше 
едукативне програме о целини теме насиља над децом и женама 
(емоционално, физичко и сексуално), а који се тичу и превенције и 
интервенције, уз неопходност хитног пријављивања случајева 
паралелно полицији, надлежном тужилаштву и Центру за социјални 
рад. Без пријаве полицији, нема заустављања насиља. И на крају да се 
континуирано посвете, заједно са школским тимовима за заштиту 
деце од насиља, спровођењу програма превенције сексуалног насиља, 
јер је неопходно да буду покретачи/це да се изгради клима сталног 
јавног говора у вртићима и школама о теми сексуалног насиља. Ово ће 
постићи тако што ће се упознати са Стратегијом у образовању за 
спречавање сексуалног злостављања деце, као и током 2016. године 
имати у рукама Образовне пакете да би их практично применили. 

 

Обавештење у вези чланарине у Педагошком 
друштву Србије 

 

Уколико сте до сада били члан Педагошког друштва Србије и жели-
те да и ове године обновите чланство, можете то да урадите упла-
том чланарине. Од ове године увели смо новину и омогућили Вам 
да изаберете један од два начина плаћања, у зависности који Вам 
више одговара. 

Први начин је једнократна уплата годишње чланарине у износу од 
1800,00 динара за запослене, 500,00 динара за пензионере и сту-
денте . Чланарину можете платити на састанку Републичке секци-
је стручних сарадника, у просторијама Педагошког друштва или 
путем опште уплатнице у банци /пошти испуњавањем следећих 
података:  

 

УПЛАТИЛАЦ: име и презиме са пуном адресом  

СВРХА УПЛАТЕ: чланарина за 2016. годину  

ПРИМАЛАЦ: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Бео-
град  

ИЗНОС: 1.800,00 или 500,00 динара  

РАЧУН ПРИМАОЦА: 125-456-89  

ПОЗИВ НА БРОЈ: број чланске карте  

 

На овај начин, остварујете могућност бесплатног похађања једног 
семинара који организује Педагошко друштво Србије. 

 

Други начин је плаћање у месечним ратама, при чему је годишња 
чланарина 2.200,00  динара а  плаћање се одвија одбијањем по 
200,00 динара од плате, почев од фебруарске зараде. На овај на-
чин остварујете право похађања неограниченог броја наших се-
минара са умањеном ценом од 50%. Уколико се одлучите за овај 
начин плаћања обавестите нас путем мејла drustvo@pedagog.rs 
остављајући податке и контакт установе у којој сте запослени.  

Уколико још нисте члан Педагошког друштва Србије, а желели 
бисте то да постанете, први корак је да попуните приступницу у 
електронској форми коју можете наћи на сајту, а затим да је поша-
љете на мејл drustvo@pedagog.rs. Размислите који начин плаћања 
чланарине би Вама највише одговарао. Након уплате и уноса по-
датака у базу, биће Вам издата чланска карта.  

 

Чланови Педагошког друштва имају право, обавезу и одговорност 
да: 
 похађају по повољнијим ценама семинаре у организацији Педа-

гошког друштва Србије (у зависности од начина плаћања); 
 добијају по повољнијој цени појединачну претплату за часопис 

„Настава и васпитање“; 
 добијају бесплатне Педагошке новине; 
 од Педагошког друштва и његових органа траже и добију струч-

ну помоћ; 
 добију потврде о интерном стручном усавршавању (4 бода) за 

доласке на предавања у оквиру Републичке секције стручних 
сарадника; 

 учествују у раду Педагошког друштва и  свих облика његовог 
организовања и деловања; 

 бирају и буду бирани у органе Друштва; 
 благовремено и потпуно буду информисани о раду и активно-

стима  Педагошког друштва; 
 се придржавају статута и одлука Скупштине; 
  редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и 

афирмацији Педагошког друштва; 
 штите и унапређују аутономију и интегритет професије педаго-

га у складу са етичким кодексом педагога. 
 

Молимо све чланове да у случају промене адресе становања обаве-
сте ПДС како би се те измене унеле у базу и слале Педагошке нови-
не на тачну адресу. Драгана Спасојевић, педагог,                                                                                 

педагошки саветник  
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 Јединица за превенцију насиља у школама  је основана 2012. годи-
не, са циљем да се на нивоу укупног образовно- васпитног система 
ради на развијању безбедног, сигурног окружења за децу, ученике, 
као и запослене. Стога се јавила идеја да се оснује Јединица која ће 
координисати радом свих пројеката у вези са превенцијом насиља, 
иницирати одређене пројекте и координисати радом запослених у 
образовању у овој области. Први такозвани целошколски програм је 
„Школа без насиља” који се од 2005. године имплементира у школама 
и сада се примењује у 274 школе у Србији. 

Велики и значајан  пројекат је такође и пројекат „Тим за кризне 
интервенције у школама“, чији je резултат, осим  обука, и приручник 
који је подељен свим установама, а може да се нађе и на сајту Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја. „Превенција родно 
заснованог насиља“ је још један пројекат који  реализује Јединица за 
превенцију насиља, као и важан пројекат „Заштита од дигиталног 
насиља". 
        Значајан допринос у области превенције насиља у школама дала 
је Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије и дугогодишња 
координаторка Јединице при Министарству просвете, науке и техно-
лошког развоја. 

Педагошко друштво Србије свечано је обележило одлазак у пензи-
ју уважене колегинице и сараднице Биљане Лајовић, специјалисте 
школске психологије. Тим поводом приређен је свечани скуп педагога 
и сарадника у част вредног и драгоценог рада Биљане Лајовић, сарад-
нице Педагошког друштва Србије. Рад и ангажман уважене сараднице 
у области васпитно-образовног рада у школама ће се наставити. Она 
је и даље ментор у програму „Школа без насиља", а наставља да ради у 
неким пројектима везаним за заштиту од насиља. 

Повода за разговор са Биљаном Лајовић има много. Вишедецениј-
ски рад у просвети, дугогодишња посвећеност темама у вези са пре-
венцијом насиља у школи и значајан рад на подизању свести, развија-
њу компетенција наставника у борби против насиља и унапређивању 
безбедности у школама - само су неки од разлога за наш разговор са 
сарадницом Биљаном Лајовић. 

Непосредни повод за разговор је објављивање приручника 
„Дигитално насиље – превенција и реаговање”, као и представљање 
индикатора за прелиминарно препознавање жртава трговине децом/
људима у образовном систему. 

ПН: Који су основни узроци насиља међу вршњацима у савременом 
друштву? 

Вршњачко насиље је један од показатеља и „огледало" односа у 
друштву, слика понашања нас одраслих, лошег система вредности 
који карактерише друштво у целини. Учење по моделу је један од нај-
ефикаснијих  начина учења и када виде како се ми одрасли понашамо, 
када живе са нама који вичемо, говоримо непримереним језиком, ко-
ристимо псовке, увреде, када сукобе решавамо насилним начином, а 
свега тога, осим у непосредном реалном окружењу, има веома много у 
средствима јавног информисања, деца усвајају таква понашања. 

 Нека деца и млади не знају како да на конструктиван начин реша-
вају конфликте, нису научени да комуницирају тако да исказују своја 
осећања, размишљања, жеље и потребе, али и да уваже другог, да тра-
же оптимално заједничко решење. Траже своје „место под Сунцем",   а 
немају добре услове да то остваре. Има оних који желе да своје потре-
бе задовоље одмах, без одлагања и ако то не постигну,  незадовољство 
исказују насилним понашањем. 

Свакако, постоје и бројни индивидуални, као и специфични поро-
дични услови који утичу на развој личности детета и понашање. 
 
ПН: Који облици насиља су највише заступљени у школама? 

 Истраживања показују да има свих облика насиља; код дечака има 
нешто више физичког насиља (мада се и девојчице прикључују 
таквом понашању), а код девојчица је доминантније социјално наси-
ље (искључивање, давање ружних надимака, оговарање...). Има и род-
но заснованог, односно сексуалног насиља. 
Све више, независно од тога да ли је реч о дечацима или девојчицама, 
има дигиталног насиља. 

 Већина испитаних ученика основних школа и скоро сви ученици 
средњих школа користе мобилни телефон, рачунар  и интернет. Са 
узрастом ученика повећава се учесталост свакодневног коришћења 
интернета, али  и број оних ученика који могу да приступе интернету 
без било каквог  увида одраслих. Највећи број ученика интернет кори-
сти за забаву и комуницирање са другима (гледање филмова, серија, 
спотова, слушање музике, играње игрица, коришћење социјалних 
мрежа, разговоре путем чета). 

 Ако говоримо о томе који облици понашања су ризични, треба да 
знамо да ученици који имају профил на социјалној мрежи приватне 

податке деле са непознатима или немају увид у то ко има приступ 
њиховим приватним подацима. С обзиром на ово, средњошколци се 
ипак  безбедније понашају на интернету од основаца, а девојчице се 
понашају  опрезније од дечака. 

 Међу ризичним  понашањима која могу да доведу до озбиљних 
последица по психичко, али и физичко здравље, најчешће је  прихва-
тање позива за пријатељство од стране непознатих особа, као 
и  остављање личних података на профилима и блоговима, одговара-
ње на поруке непознатих особа, комуницирање путем чета са непоз-
натим особама, прихватање састанака са особама које су упознали 
преко интернета и сл. 

 Колико је ово озбиљна тема којом треба да се бавимо говори и 
податак да се око 65% старијих основаца и 84% средњошколаца бар 
једном током последњих годину дана изложило неком ризику на 
интернету. Само трећина деце није себе изложила ниједном од испи-
тиваних облика ризичног понашања. 

 Важно је да знамо и да су деца која су склонија ризичном понаша-
њу на интернету чешће  изложена дигиталном насиљу, али су и скло-
нија да угрозе друге. 

Ни родитељи ни наставници немају прави, довољно добар  увид у 
то шта њихова деца раде када су на интернету. 

ПН: На који начин можемо да заштитимо децу од дигиталног наси-
ља? 

 Првенствено је важно да будемо свесни потребе да и родитељи и 
наставници, стручни сарадници  и ученици треба да сарађују у реша-
вању проблема везаних за дигитално насиље. 

Треба развијати  дигиталну писменост, односно дигиталну компе-
тенцију која је једна од 8  компетенција важних за живот у 21. веку; 
побољшавати вештине коришћења рачунара и интернета код одра-
слих (наставника и родитеља); обучити ученике, родитеље и настав-
нике за примену техничких мера заштите безбедности на интернету; 
превентивних (развити већу свест о опасностима), и интервентних 
мера (како да обришу, блокирају или игноришу поруке). 

 Програми за превенцију дигиталног насиља треба  да буду састав-
ни део  наставних планова  и програма, како информатике тако и не-
ких других наставних предмета. 

 Родитељи и наставници морају да пронађу одговарајуће начине за 
праћење дечјег коришћења информационо-комуникационе техноло-
гије, као и како  то коришћење утиче на живот деце. 

 Посебно је значајно да се ради на развијању социјалних вештина, 
промени норми и веровања ученика, развијању  свести о озбиљности 
последица сваког насиља,  па самим тим и дигиталног насиља,   као и 
усвајању става  да било који  облик насиља није ни законит ни при-
хватљив. 

Информисање о постојећим ресурсима за реаговање, заштиту и 
подршку ученика, запослених и родитеља и охрабривање и подстица-
ње ученике да пријављују дигитално насиље одраслима доноси 
добробит и омогућава бољу  заштиту. 

ПН: Шта стручни сарадници треба да знају у вези са превенцијом и 
реаговањем? 

 Улога стручних сарадника  у школи, вртићу, дому ученика је ви-
шеструка и важна  јер су они драгоцен ресурс, како за превентивне 

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛАМА 

Биљана Лајовић и Биљана Радосављевић 
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тако и за интервентне активности. Њихово базично образовање и 
стручност им дају капацитет за подршку наставницима, ученицима и 
родитељима. Важно је да се и сами професионално развијају, знају 
добро процедуре, кораке у поступању у ситуацијама насиља, прописе 
у овој области,  да дају креативни допринос приликом израде Програ-
ма заштите од насиља (који је обавеза установе), буду активни члано-
ви Тима за заштиту, раде на подизању квалитета наставе, односно 
активности. Треба да стекну и развијају компетенције у области кон-
структивног решавања конфликата, медијације, стичу знања о истра-
живањима у овој области, прате савремена достигнућа психологије, 
педагогије и различитих дисциплина које се баве заштитом од наси-
ља. 

ПН: На Републичкој секцији стручних сарадника, која је одржана 12. 
јануара, 2016. године представљени су индикатори за прелиминарно 
препознавање жртава трговине децом/људима у образовном систему. 
Да ли имате повратне информације од стручних сарадника у вези са 
овом темом? 

 Стручни сарадници су прихватили ову тему и информације са ве-
ликом мотивисаношћу уз пуну професионалну радозналост, с обзи-
ром да су о овој заиста драматичној друштвеној појави имали углав-
ном површне податке. Уверени су да ни шира,  али ни стручна јавност 
нису довољно упoзнати са озбиљношћу и распрострањеношћу трго-
вине децом. Сматрају да индикатори могу да им помогну и буду изу-
зетно корисни у укупном раду на превенцији и заштити од насиља, а 
не само када је реч о трговини децом. Истакли су да би већи број запо-
слених у образовању требало да похађа  обуке  везане како за индика-
торе тако и за још нека знања везана за ову тему, које би сензибилиса-
ле запослене у образовању, дале им компетенције које би омогући-
ле  да буду ефикаснији у заштити деце од трговине. Верују да је ово 
само први корак на том путу. 

 СЛУШАЊЕ TИШИНЕ 

 У новој збирци песама и афоризама „Слушање тишине” педагог Љи-
љана Сапунџић топлином осећања и сликом унутрашњег бића човека,  
позива своје читаоце да дубље зађу у лавиринте свог бића и кроз личну 
драму потраже пут до (нај) пунијег смисла живота 

 Педагог Љиљана Сапунџић написала је збирку песама и афоризама 
„Слушање тишине”. То је њена друга књига афоризама и песама. Прву 
је написала 2012. године. Већ првом збирком „Благодет ћутања“, ау-
торка се определила тематски за мисаону лирику. 

 Промоција књиге одржана је у Кући Ђуре Јакшића 12. Јануара 
2016. године. Промоцији су присуствовали бројни уметници, професо-
ри и ученици. Учествовале су ученице Музичке школе „Стеван Мокра-
њац” Јована Савић и Ивана Конатар. Уз клавирску пратњу Миме Савић 
извеле су на виолини композиције: „Романса Андалузија” Пабла Сара-
сатеа и „Mедитација“ Жила Маснеа. Поред ауторке, стихове је читала 
професорка Светлана Смиљанић. 

 Књигу је представио књижевник Витомир Теофиловић, уредник и 

писац поговора. На самом почетку је истакао да је Љиљана Сапунџић 
права, аутентична песникиња, наглашавајући да је то изрекао још на 
промоцији ауторкине прве књиге. – Критичари и теоретичари су дав-
но открили да се прави песник и прави песнички таленат исказују 
другом књигом, јер првом свако може о себи нешто да каже, али дру-
гом књигом се аутор потврђује као песник – навео је Витомир Теофи-
ловић. 

 Ликовни уметник Милутин Дедић, присуствовао је овом инспира-
тивном скупу. Између осталог, он је и аутор књиге која у свом називу 
има реч „тишина” – „Трг тишине”, у којој се бави питањем значења 
појма трг. Како је рекао Витомир Теофиловић, овај ликовни уметник 
се попут песникиње Љиљане Сапунџић, такође бавио темом тишине. 
Овом темом су се бавили многи песници.  Али – истакао је Теофило-
вић – нико се до сада није бавио толико овом темом као Љиљана Са-
пунџић у другој збирци песама и афоризама „Слушање тишине”, као и 
у првој „Благодет ћутања”. Тишини душе посвећена је педесет и једна 
песма, тишини света – тридесет девет. 

 Постепено са преласком из племенског живота на друштвени жи-
вот, из микро у макро средину, два чула, два људска прозора у свет 
добијала су на важности – чуло вида и чуло слуха. Метафорично рече-
но, дуго су та два чула била само прва међу једнакима - прва зато што 
су лакше и уочљивије слала сигнале и била мостови између мањих и 
већих људских скупина. Последњих година ова два чула постају доми-
нантна – рекао је Теофиловић у свом философском излагању. И додао 
да ми данас живимо у доба слике и звука, али толико осамостаљених 
и свеприсутних да су слике и звук створили општу буку и грају.  – Ми 
смо толико окупирани тим непрестаним бомбардовањем нашег вида 
и слуха да нам се изгубила суштина и дубина бића. Песникиња је зато 
осетила потребу да се спустимо у дубине река, језера и мора, а уједно 
и у дубине самих себе  – приметио је Теофиловић. 

 -Где је права лепота града? – пита књижевник Теофиловић у свом 
философском излагању. Да ли у уличној вреви и буци или се шћућури-
ла у музеје, галерије, библиотеке, концертне дворане, у здања која 
сажимају векове, а нека и миленијуме искуства и умећа? – запажа Ви-
томир Теофиловић. 

 Песникиња нас на свој тихи начин, лирском медитацијом, охрабру-
је да сила инерције не зависи само од произвођача буке и беса, већ да 
судбина појединачна и светска зависе и од наше тихе посвећености 
свом уму и срцу. Она нас подсећа да много тога у нашој околини и ши-
ром света зависи од наше маленкости, од тога ко смо, какви смо и шта 
желимо – истакнуто је у поговору. 

 Педагог и песник Љиљана Сапунџић својом књигом нам скреће 
пажњу на важност интроспекције и промишљања, на дијалог са самим 
собом, али и на дијалог са светом. Уједно, поручује да свако од нас 
треба да трага за правим и непролазним вредностима. 

 По професији педагог и аутор више стручних радова Љиљана Са-
пунџић своју просветитељску ширину и хуманистичку идеју негује и у 
свом песничком стваралаштву.  

 Љиљана Сапунџић нас охрабрује да слушамо унутрашњи глас, да 
негујемо дијалог са собом, као и да поштујемо све то у другом човеку. 
Стиховима Љиљана Сапунџић допире до душе сваког читаоца. Збир-
ком песама је открила да, поред истанчаног педагошког такта, поседу-
је и истанчан песнички дар. 

Сања Југовић, педагог 

SOS телефон 

КРЕАТИВНИ  ПЕДАГОЗИ - ПЕСНИЦИ 

Сања Југовић, педагог 

Промоција књиге „Слушање тишине“ 
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О системској подршци надарених и талентованих ученика у Срби-

ји разговарали смо са самосталним саветником за професионални 
развој запослених у установама и за подршку образовању надарених 
и талентованих ученика у Министарству просвете, науке и техноло-
шког развоја Богољубом Лазаревићем. Богољуб Лазаревић  је у току 
свог професионалног развоја имао прилику и искуство да се упозна и 
унапреди систем образовања из делокруга различитих позиција ,које 
је успешно обављао као школски надзорник за историју у Министар-
ству просвете, директор Пете београдске гимназије, начелник Одеље-
ња за стручно педагошки и управни надзор за основно образовање и 
васпитање у Министарству просвете и Одељења за инспекцијски над-
зор и помоћник министра просвете  за средње образовање и васпита-
ње. Истовремено је стално унапређивао свој професионални развоју, 
учествовао и спроводио обуке и семинаре са темама везаним за обра-
зовање и васпитање како у Републици Србији, тако и у европском 
образовном систему. 

ПН: Даровити ученици су важан национални ресурс, те је задатак 
сваког друштва да развија образоване, даровите и креативне људе 
спремне да своје потенцијале ставе у функцију најбољих интереса, да 
их обогаћују, усавршавају и негују током читавог живота. Улагање у 
развој даровитих и креативних појединаца најбоље је улагање са стано-
вишта општег друштвеног развоја једне земље. Како се системски 
спроводи подршка образовању надарених и талентованих ученика у 
Србији? 

Подршка образовању ученика са изузетним способностима дефи-
нисана је Законом о основама система образовања и васпитања којим 
је уређен део предуниверзитетског образовања и васпитања. 

Општим принципима система образовања и васпитања предвиђе-
но је „квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано 
на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено 
узрастним и личним образовним потребама детета, ученика и одра-
слог“. Систем образовања и васпитања треба да обезбеди „могућности 
да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и 
обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ 
одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентифика-
цији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, 
као будућег научног потенцијала“. У делу Закона који се односи на 
право на образовање и васпитање, прописано је  да „лица са изузет-
ним способностима имају право на образовање и васпитање које ува-
жава њихове посебне образовне и васпитне потребе, у редовном 
систему, у посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим 
и посебним законом“. Индивидуални образовни план се израђује на 
основу потреба детета и ученика. За ученике са изузетним способно-
стима (ИОП3) треба да буде заснован на обогаћивању и проширивању 
образовно-васпитних садржаја. То је задатак ,наставника и васпитача. 
Овај Закон ,такође,: дефинише да је „Задатак наставника јесте да сво-
јим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпи-
тања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, 
предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности детета и 
ученика“. 

Из наведених чланова Закона може се закључити да су створени 
предуслови за квалитетан рад са овим ученицима. Проблем, дакле, 
није у законској и подзаконској регулативи ,већ у томе, шта стварно 
бива са ученицима којима је потребна оваква врста додатне подршке. 
Да ли у својој средини могу да се развијају у складу са својим потреба-
ма и могућностима? 

ПН: Један од видова подршке за даровите ученике је и диференција-
ција школског програма. Да ли је школски програм подстицајан за раз-
вој интересовања и самостално истраживање даровитих и талентова-
них ученика?  

Школски програм је заиста документ, који даје свакој школи мо-
гућност да идентификује и на основу тога врши прилагођавање, садр-
жаја и активности, потребама сваког ученика па самим тим и таленто-
ваним ученицима. Оваква врста дифернцијације школског програма 
постоји, али је у пракси више заступљено прилагођавање за ученике, 
којима је потребна друга врста подршке. Када говоримо о инклузији, 
готово у сваком тексту, изјави или интервјуу, препознајемо напор за 
укључивање оних ученика и деце којима је потребна подршка у сми-
слу ИОП 1 или 2. Веома ретко или готово да не говоримо да је и тален-
тованој деци и ученицима потребно укључивање и да они имају право 
на образовање у складу са својим могућностима. 

Ученици своје способности изражавају углавном кроз разне врсте 
такмичења. Припреме за ова такмичења су  прилика да наставници 
мало више посвећују пажњу ученицима ,који су талентовани за одре-
ђену наставну област. Осим ових активности, најчешћи вид рада са 

овим ученицима је додатна настава, којом се постојећи наставни про-
грами продубљују и обогаћују новим садржајима и начином рада. Део 
потреба даровити ученици употпуњавају активностима ,које су им 
понуђене ван школе.  

Мишљења сам, да осим ретких примера, на нивоу школа, нису до-
вољно заступљени садржаји ,који одговарају талентованим, односно 
надареним  ученицима.  Читав систем образовања и даље је под хипо-
теком „стварања просечног ученика“. Под овим просечно, да не би 
било забуне, подразумева се да ученици „савладају“  садржаје предви-
ђене наставним програмима, чиме је формално испуњена функција 
школе, тј. оних који су задужени за реализацију ових садржаја. 

ПН: За ученике са изузетним способностима посебни стандарди 
постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално 
праћење развоја у складу са Законом о основама система васпитања и 
образовања. Како изгледа у пракси прилагођавање стандарда? 

 Прилагођавање стандарда постигнућа дефинише се за сваког да-
ровитог ученика индивидуалним образовним планом. Углавном се 
решења за ове ученике односе на диференцијацију наставних програ-
ма, могућност убрзаног савладавања наставних садржаја или повре-
мено груписање ученика према способностима. 

Закон каже да се посебни стандарди постигнућа утврђују према 
разредима, предметима, односно модулима, на основу општих исхода 
образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа. За учени-
ка ,коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалиди-
тета и других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа 
могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење ње-
говог развоја. За ученика са изузетним способностима посебни ста-
ндарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз 
стално праћење развоја. 

ПН: Да ли се и како користе могућности тематског планирања за 
реализацију садржаја свих ,односно више предмета у циљу подршке 
талентованим и надареним ученицима? 

 Последњих десетак година, тематско планирање реализације 
одређених садржаја је све чешће присутно у нашим школама. Међу-
тим, приликом израде наставних програма, наставни садржаји ,који 
би на овакав начин могли да се обрађују, нису временски усклађени. 
Ово би требало да буде први задатак и изазов за Завод за унапређива-
ње образовања и васпитања, а пре њега за Национални просветни 
савет, да приликом израде и усвајања наставних програма, усмере 
пажњу на временски оквир у којем се реализују исти или слични 
наставни садржаји кроз различите наставне предмете.  

ПН: Да ли се и како у наставном раду подстиче креативност и са-
мосталност ученика у циљу подршке талентованих и надарених уче-
ника? 

Подстицање креативности и самосталности ученика не мора и не 
треба да буде подршка само талентованим и надареним ученицима. 
Овакав приступ у раду са ученицима треба да буде много чешће 
заступљен , него што је то сада. Али, ако бисмо упоређивали начин 
рада наставника са надареним и талентованим ученицима и осталим 
ученицима, вероватно бисмо могли да закључимо да се креативност и 
самосталност више подстиче у раду са првом групом ученика. 

Због тога морам да нагласим, када смо говорили о тематском пла-

ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХ 
УЧЕНИКА У СРБИЈИ  

Богољуб Лазаревић 
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нирању, нисмо мислили на једноставну обраду одређене теме, већ 
активно учешће ученика у решавању проблема, што захтева сасвим 
другачије методе, облике и технике рада наставника ,а самим тим и 
много веће његово ангажовање и помоћ ученицима током рада. Ова-
кав начин рада такође захтева много веће ангажовање ученика. Пре-
дуслови оваквог рада ученика јесу: самостално истраживање 
(трагање), сараднички однос, способност за рад у групи: подела 
послова, критички однос и др.  

 ПН: Сектор за специфична питања предшколског, основног и сред-
њег образовања и васпитања је 2012. године реализовао пројекат План 
за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње 
школе и специјализованих институција. Циљ пројекта је био усмерен да 
се унапреди сарадња школе и специјализоване институције ради инди-
видуализације рада са даровитим ученицима и пружи стручна подршка 
школама у припреми ИОП-а са обогаћеним и проширеним програмом. 
Какви су резултати пројекта и могућности наставка сличних пројека-
та? Да ли можете нашим читаоцима да пружите више информација?   

 Пројекат „План за подстицање ученика са изузетним способности-
ма у оквиру сарадње школе и специјализованих институција“, реали-
зовали су Завод за унапређивање образовања и васпитања и Центар 
за таленте Београд II. У пројекту је учествовало 11 основних школа. 
Пројекат је реализован у двогодишњем периоду. Резултати пројекта 
ће бити презентовани у приручнику, који садржи теоријски и прак-
тични део. Приручник би требало ускоро да буде презентован и 
доступан јавности.  

ПН: Једна од области рада стручних сарадника је сарадња са 
наставницима, какви су правци унапређења компетенција наставника 
за идентификацију и пружање подршке даровитим ученицима током 
образовно-васпитног процеса и која је улога педагога? 

Основ сарадње наставника и педагога у овој области јесте чињени-
ца да се феноменом даровитости, наставници врло мало или готово 
никако не сусрећу за време својих базичних студија. За разлику од 
њих педагози се  овом темом се баве током свог иницијалног академ-
ског образовања ,али и касније у раду са ученицима. Од почетног у-
познавања детета, будућег ученика, до завршетка школовања,  педа-
гози прате постигнућа и развој сваког ученика и могу да укажу 
наставницима на потребе и могућности  ученика.  

Највећу помоћ наставници би требало да очекују и добију прили-
ком израде ИОП-a. За свако даровито дете/ученика, потребно је иден-
тификовати ком типу припада, а на основу тога, идентификовати спе-
цифичне образовне потребе и одредити основне видове подршке ,тј. 
образовна решења за њих.   

ПН: Шта су по Вашем мишљењу кључне промене, које педагог може 
да иницира и прати на нивоу установе, у циљу подршке образовања 
надарених и талентованих ученика? 

Ако смо већ дефинисали проблеме у овој области, онда мислим да 
је мисија педагога врло јасна. Потребно је да надарени и талентовани 
ученици буду идентификовани на време и у складу са тим да им буде 
пружена адекватна подршка. Такође је врло важно праћење рада са 
овим ученицима и у складу са тим адекватно, односно правовремено  
реаговање на њихове нове потребе. Педагози треба да прате и рад 
наставника са надареним и талентованим ученицима како би могли 
да имају увид у реализацију онога што је предвиђено као додатни вид 
подршке.  

ПН: Шта се очекује да буду показатељи примене подршке дарови-
тим ученицима кроз обогаћивање и подстицање средине за учење? 

Оног тренутка када ученици буду задовољнији разноврсношћу 
образовне понуде и када у анкетама буде смањен број ученика којима 
је „школа досадна“ знаћемо да је дошло до позитивних промена. На-
равно, ове позитивне промене се не морају односити само на дарови-
те ученике, али је чињеница да се о њиховим потребама још увек, у 
пракси,  недовољно бринемо. 

 

         

 

И овај фебруар месец био је у знаку Нових технологија у образова-
њу кроз конференцију и сајам који су реализовани у Belexpocentru у 
Београду 26. и 27. фебруара 2016.  Конференцију и сајам и овај пут су 
организовали British Council у сарадњи са Британском амбасадом у 
Београду, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
Владе Републике Србије, Министарством трговине, туризма и телеко-
муникација, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 
Привредном комором Србије, Центром за промоцију науке, Сталном 
конференцијом градова и општина, као и  другим сарадницима. 

Колико је овај догађај важан за промоцију нових технологија у 
образовању могло се видети по броју заинтересованих предавача из 
земље и иностранства, као и по броју посетилаца који су пратили 
достигнућа нових образовних технологија у оквиру сајма,  али и  кон-
ференција које су  реализоване у оквиру шест тема: 

1. ИКТ у основном и средњем образовању 

2. ИКТ у високом образовању 

3. Лидерство из ИКТ 

4. ИКТ у предшколском образовању 

5. Ка инклузивном образовању уз ИКТ 

6. ИКТ и развој људских ресурса. 

Конференцијски програм и сајамске презентације нових техноло-
шких достигнућа и овај пут су нам указали на значај примене истих у 
раду са децом, ученицима, студентима и одраслима. Да образовање 
данас не може ићи напред без примене нових образовних технологија 
могло се видети кроз излагање предавача практичара, које није могу-
ће све споменути, имајући у виду да их је било преко 120. Општи ути-
сак је да не постоји наставни предмет, активност коју је немогуће 
организовати без примене нових технологија, па сходно наведеном 
могли смо се упознати са новинама као што је примена рачунара у 
предшколском узрасту, али и унапредити начине организовања 
наставних часова не само кроз примену рачунара, таблета, него и 
андроид апликација и интерактивних табли нових генерација, чије 
могућности су незамисливе за било ког наставника, који није имао 
прилику да их користи или испроба њихове могућности. 

Програм овог догађаја толико је био богат да је било немогуће 
испратити све оно што се се догађало на дводневном скупу. Сајамске 
активности биле су занимљиве као и конференцијске, мада чињеница 
да сте могли испробати многа технолошка достигнућа које су излага-
чи презентовали, указује нам на то да су посетиоци, наставници, 
васпитачи  бар на тренутак могли замислити своје ученике и  студен-
те како усвајају знања и вештине уз најсавременију ИКТ опрему и 
средства.  

„Планину ће померити само онај ко је на почетку 

померао каменчиће“  

КИНЕСКА ПОСЛОВИЦА 

Маја Врачар, педагог 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ПО 
ТРЕЋИ ПУТ У БЕОГРАДУ  

Посетиоци су остављали своје утиске о сајму и конференцији 



Понуда интерактивних табли ове године је била изузетно богата. 

Посетиоцу ,који је пратио овај догађај и ранијих година, чинило се да 

све оно што је видео раније сада изгледа мање значајно, јер упознају-

ћи се са могућностима нових паметних табли оне од прошлих година 

као да су испробане пре више деценија. Више од 60 излагача омогући-

ло је заинтересованим посетиоцима да се упознају, виде и испробају 

њихове ИКТ производе. Споменућемо само неке ,имајући у виду да су 

сви излагачи вредни пажње: 

Legama-LEGO Education су нас и ове године изненадили са могућно-

стима примене лего коцки у едукативне сврхе нових образовних 

технологија ,указујући нам да игра треба и даље  да има важну улогу у 

развоју детета. Спој игре и едукације је нешто што треба да буде по-

лазна тачка не само када је реч о новим образовним технологијама,  

него када говоримо о образовању уопште. 

Microsoft компанија која прати образовање не само у Србији ,него и 

на  глобалном нивоу подржала је Нове технологије у образовању кроз 

детаљније упознавање заинтересованих са радом њиховог Развојног 

центра у Србији и његовим достигнућима до којих су дошли наши 

стручњаци из ИКТ. 

Klett као једна од највећих издавачких кућа у Србији, али и шире 

упознала нас је са садржајем образовног интерактивног портала Ма-

ша и Раша (masairasa.rs)  који је намењен деци изнад четири године 

као и ученицима основних школа. Овом приликом указала нам је на 

позитивне ефекте дигиталних уџбеника, збирки задатака, интерак-

тивних садржаја поменутог портала. 

Фирма Coprix је привукла пажњу презентовањем интерактивног 

Буквара и уџбеника математике, али и радионицама које су водили 

практичари из наставе, упознајући заинтересоване са новим могућно-

стима појединих апликација које су у функцији подршке наставници-

ма за реализацију наставног процеса. 

Super Škola указала је заинтересованим посетиоцима на могућност 

лакшег учења за ученике старијих разреда основне школе ван класич-

них учионица, презентујући своју интернет учионицу и њене могућно-

сти где се кроз коришћење видео лекција из многих наставних пред-

мета, проверу знања путем онлајн тестова, али и кроз пружање подр-

шке како ђацима ,тако и њиховим родитељима долази до жељеног 

успеха.  

Академија Филиповић  кроз сајамску промоцију је истакла значај 

континуираног стручног усавршавања запослених у просвети, ставља-

јући акценат на онлајн обуке и семинаре, који су данас доступни сва-

ком појединцу на сваком месту уз приступ интернету. Наглашавају 

значај оспособљавања наставника/учитеља за примену ИКТ у наста-

ви, указујући на низ могућности за организацију квалитетне и заним-

љиве наставе не само кроз обуке и семинаре, него и кроз могућност 

опремања образовних институција ИКТ опремом. 

Lenovo је и ове године презентовао своје компјутере/лаптопове и 

таблете указујући на квалитет прозвода, али и на неисцрпне могућно-

сти за рад са децом  кроз коришћење апликација за усвајање знања, 

које су саставни део паметних телефона и таблет уређаја. 

Визија плус је на сајму Нове образовне технологије ставила акце-

нат на асистивне технологије које су у служби инклузивног образова-

ња, омогућавајући појединцу усвајање знања у складу са својим спосо-

бностима и интересовањима. Сем асистивне ИКТ опреме заинтересо-

вани су могли више сазнати о могућностима опремања школа са па-

метним, интерактивним и белим таблама различитих димензија. 

Fluks Trade  је посетиоцима промовисао наставна средства које 

производе и дистрибуирају образовно-васпитним институцијама. У 

њиховој понуди налазе се наставна средства неопходна за опремање 

кабинета и лабораторија ,која су употпуњена интерактивним таблама 

многих произвођача где изучавање наставних предмета као што су: 

биологија, физика и хемија , које постају занимљивије  и свеобухват-

није за ученике. 

Media Interactive  нас је детаљније упознала са једном од савреме-

нијих e-Learning платформи за учење, која је доступна не само у шко-

лама, него и универзитетима, предузећима, компанијама које истичу 

значај целоживотног учења за успешан рад како појединца, тако и 

великих компанија.  

Comtrade   је  кроз сајамску презентацију подсетио посетиоце на 

могућности које ова компанија пружа у набавци ИТ опреме, указујући 

нам на своје брендове, међу којима је бренд Тесла био врло запажен 

имајући у виду да је инспирисан нашим научником па је са правом 

понео његово име. И овде је главни акценат стављен на интерактивно 

учење путем ИТ технологије где умрежавање свих учесника у образо-

вању води  усвајању знања кроз онлајн интеракцију. 

Издавачка кућа  БИГЗ је заинтересованим посетиоцима презенто-

вала уџбенике за основну школу који су усклађени са образовним ста-

ндардима за сваки наставни предмет. Велику пажњу привукао је диги-

тални уџбеник  за најмлађе, који у себи садржи велики број мултиме-

дијалних садржаја,   те су нам  указали да учење од првог разреда 

основне школе за децу постаје све занимљивије и корисније. Наравно 

и поред ових могућности, не треба заборавити да се графомоторика 

развија и негује највише кроз употребу школске свеске и оловке, а 

свака надоградња кроз примену ИКТ је пожељна. 

Овај међународни догађај, који је окупио на једном месту пред-

ставнике образовања ,као и оних који се баве производњом и дистри-

буцијом ИКТ, у великој мери је утицао на образовање у нашој земљи, 

иако сваком од нас није презентована ИКТ технологија на дохват ру-

ке, идеје за квалитетнију организацију наставе су биле више него 

доступне. 

Сајам и конференција Нове технологије у образовању и ове 2016. 

године омогућиле су нам да увидимо да образовање без нових техно-

логија не може ићи напред, па сходно наведеном овај пут смо могли 

видети да ИКТ како у  предшколском , тако и у школском, универзи-

тетском и перманентном образовању  има  значајну улогу , јер развија 

компетенције, које свако од нас мора унапређивати, а то су дигиталне 

компетенције и компетенције за целоживотно учење. 
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„Нема граница интелигенцији или незнању“ 

НЕПОЗНАТИ АУТОР 

Ирена Мучибабић, педагог,                                                                                 

педагошки саветник  

LEGO Education  и роботика 
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  У циљу популаризације педагошке науке и подизања педагошке 
културе код наставника, ученика и родитеља  у Пожаревачкој гимна-
зији, у Пожаревцу покренута је педагошка едиција под називом 
„Образовни изазови“. Идеја је потекла од школског педагога. Полази 
од става да је једна од важних улога  педагога, стручног сарадника  у 
школама,  ширење педагошке културе код колега, родитеља, ученика 
и становништва. Овај задатак може се остварити на различите начине, 
а један је обрада занимљивих тема на стручан и популаран  начин. 

Редакцијски тим, формиран од педагога, директора и наставника, 
који воле педагогију и сматрају је значајном за успешан наставни рад, 
дошао је на идеју да различите педагошке теме приближи колегама, 
ученицима и родитељима путем штампане едиције малог садржин-
ског обима. Идеја је да се популарне теме обраде на занимљив начин 
уз научна сазнања,  а да се литература више јасно назначи  за све оне 
који желе више информација.    У ери електронике, редакција се одлу-
чила за штампани формат, желећи да обрађена тема буде у додиру са 
корисником, читаоцем и да постане део његове кућне библиотеке.  

Тема прве књижице је „Тајне успешног учења“. Аутор је Живкица 
Ђорђевић, стручни сарадник педагог - специјалиста школске  педаго-
гије, педагошки саветник. Књижица је намењена ученицима, а циљ је 
унапређивање технике учења. Помоћ у обради теме пружиле су колеге 
–педагози: Светлана Спасић и Радиша Ђорђевић, психолог мр Мирјана 
Митровић и матуранткиња Ђина Главчић-Костић.   

Књижица уводи ученике у процес учење, охрабрујући их да слобод-
но закораче на пут успешног школског учења како би себе унапреди-
ли, развили и професионално остварили оно о чему маштају. Писана је 
у форми  непосредног обраћања читаоцу, ученику. Започиње пита-
њем:  „Да ли си некада желео/ла да откријеш  у чему је тајна твојих 
другова и другарица који са лакоћом уче, имају одличне оцене, разу-
меју све на часу. Они су доброг  расположења, друже се са вршњацима, 
имају занимљив хоби, путују.... Кажу да уче, одлични су  ученици, а 
нико их не зове штреберима и бубалицама“. Почетна идеје је да ова 
анализа треба да подстакне читаоца- адолесцента  на размишљање и 
мотивише га на акцију. Адолесценти воле изазове, али су и јако плаш-
љиви и спремни на одустајање и мање улагање напора и зато им аутор 
пружа емпатију на следећи начин: „Све те способности делују попри-
лично задивљујуће, далеко и идеално, али нису баш тако недостижне. 
Оне су резултат техника које постепено, уз велико стрпљење  усвајају  
и постају део личности. Ако и ти желиш да будеш такав/ва ученик/
ученица, да напредујеш, да се развијаш,  прочитај овај текст и пронађи 
како да то и урадиш.  Свакако можеш стећи нека нова корисна сазна-
ња“. 

Кораци у успешном учењу приказани су кроз три целине:  упозна-
вање себе, стварање радних навика и овладавање  техником  учења.  

У оквиру првог дела ученик се подстиче да анализира сопствене 
способности за учење, интересовања, личну мотивацију, амбиције, 
ниво аспирације, здравствено стање и породичне услове. У оквиру 
текста издвојени су савети за развој интересовања, стварање доброг 
расположења, решавање личних проблема. 

У делу који се односи на стварање радних навика посебна пажња 
посвећена је значају и начину организација простора за учење  и пла-
нирању  времена за учење. Ученици се упознају са основним захтеви-
ма хигијене учења и подстичу да открију шта им највише одговара за 
лични развој и изградњу навика доброг и успешног учења.  

Трећи део, овладавање техникама учења даје одговор на два  пита-
ња:  „Како учити?“ и  „Зашто су важне технике учења?“ Ученицима се 
проширују сазнања о суштини учења и откривају кораци успешног 
учења – упознавање са садржајем учења, читање, прерада градива, 
преслишавање и систематизација кроз периодично обнављање већих 
садржинских целина.   

Литература за оне, који желе више, дата је на крају књижице. Наве-
дене су књиге које се баве питањима успешног учења и сајтови на 
којима се садржаји могу наћи у електронској форми.  

Књижица је поклоњена свим ученицима првог разреда у Пожаре-

вачкој гимназији на часовима одељењске заједнице на којима је тема 
била „Техника успешног учења“. Путем радионице разговарано је о 
поступцима који доводе до успеха у учењу, као и о тешкоћама које 
представљају препреке. Књижица  „Тајне успешног учења“ представ-
ља начин оснаживањa ученика да препознају и превазиђу тешкоће у 
учењу.  

Жеља редакције да едиција изађе из оквира школе и буде допри-
нос популаризацији педагогије остварена је веома брзо. На одељењу 
за младе у Градској библиотеци у Пожаревцу промовисана је књижи-
ца. О  књизи је разговарано у радионици, у којој су учествовали учени-
ци средњих школа из Пожаревца.  

Књижица је промовисана и на састанку секције педагога Браничев-
ског и Подунавског округа.  

Редакција у сарадњи са матурантима Пожаревачке гимназије при-
према нову књижицу „Технике успешног учења“, у оквиру едиције 
„Образовни изазови“ ,која ће бити промовисана на Сајму учења, који 
ће се током маја одржати у Пожаревачкој гимназији, у Пожаревцу. У 
књизи ће бити приказане технике учења, које средњошколци користе 
за овладавање школским градивом. Главни материјал припремају 
ученици, па је и нама недовољно познат. Када буде уређен и одштам-
пан, радо ћемо са вама поделити ново искуство.  

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕТПЛАТИ 

часописа Настава и васпитање  

 

„НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ“ - часопис за педагошку 
теорију и праксу.  

Продаја путем годишње претплате. Уколико сте 
заинтересовани, јавите се на телефоне Педагошког 
друштва 011-2687-749, 011-3067-783 или на е-mail 
drustvo@pedagog.rs 

Цена претплате:  

   4,000.00 за установе 

   2,500.00 за појединце   

   2,000.00 за чланове Педагошког друштва 

ДЕТАЉИ НА:  

www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje 

ОБРАЗОВНИ ИЗАЗОВИ – ПЕДАГОШКА ЕДИЦИЈА У 
ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ У ПОЖАРЕВЦУ 

Живкица Ђорђевић, педагог,                                                                                 

педагошки саветник  



     У  организацији Економског факултета и Биоетичког друштва 

Србије 17.3.2016. године организована је трибина под називом 

''Дечија потрошачка социјализација''. Учесници трибине су били др. 

Јелена Филиповић (Економски факултет), Јелена Ћериман (Центар за 

етику, право и примењену филозофију), Невенка Крагуљац (ОШ 

''Филип Филиповић''), Љиљана Новковић (Савез учитеља републике 

Србије), Марија Војиновић (Народна банка Србије) и Весна Савић Ђу-

кић (УНИЦЕФ, Београд).  

 Данас живимо у материјалном свету, окренути смо му, негујемо 

материјалне  вредности, постали смо потрошачко друштво. Како се у 

томе свему сналази породица, школа и институције које се баве децом 

и младима?  

О овој теми, чини ми се мало се говори, а готово се и не прави дуго-

рочна стратегија. Високи проценат породица покушава да створи бит-

не услове за егзистенцију, али мало или нимало њих бави се припре-

мом младог нараштаја да прихвате, вежбају и примењују улоге које их 

чекају у будућности. Родитељи су врло склони да деци купују много 

тога, да им често и ван своје куповне моћи удовољавају, а да при томе 

не уче децу да раде и да заслуже одређену награду за уложени труд, не 

уче их да планирају свој буџет, да га рационално троше, да штеде и да 

прате цене и производе. 

Ако тежимо да изградимо младог човека, који ће бити организо-

ван, рационалан, самосталан, радан, младог човека који ће ценити свој 

рад и производ, али и знати да цени и туђи рад и производ, онда га 

морамо за то припремати кроз цео предшколски и школски период, 

јер знамо да је дете млад човек, тада најфлексибилнији за учење и да 

је онда утицај одраслих највећи. 

Школа је ,такође, веома позвана да уводи младе људе у финансиј-

ску писменост, јер је то главни начин на који се једно друштво може 

борити против сиромаштва и финансијске рањивости. 

Ако гледамо дугорочније – добро разумевање, управљање и плани-

рање од стране појединаца има значајан утицај на одрживост и бољи-

так ширег друштва, а то доводи до бољитка и на националном плану. 

То подразумева знање о менаџменту личних финансија, одговорној 

потрошњи, правима потрошача, предузетништву, националној еконо-

мији, итд. 

У овом тренутку 45 земаља дизајнирају или имплементирају наци-

оналне стратегије за финансијску едукацију. Деца и млади су приори-

тетна група. 

Где смо ту ми ? 

Србија је уврстила финансијску писменост у исходе Закона о 

основном образовању и васпитању (чл. 21 и 22) у 2013. години, али 

њихова операционализација још није почела или је тек у примарној 

фази. 

Ако се осврнемо на Писа истраживање, наши ученици су знатно 

испод просека у погледу математичких вештина и вештина читања, а 

ове вештине су у позитивној корелацији са владањем знањима из фи-

нансијске писмености. Све то говори да ако би у тој области тестирали 

наше ученике, резултат би био нешто испод просека. 

У 2012. години хрватски ученици су тестирани и рангирани на 15. 

од 18 места, што показује њихов недостатак знања из ове области. С 

обзиром на то да су наша два система прилично слична, резултат и 

нама треба да да путоказ шта треба чинити. 

Увидом у Национални курикулум, односно предлог националног 

курикулума у области предузетништва за хрватске ученике и стиче се 

утисак да је заиста тренутак да наши стручња-

ци ,такође ,операционализују наше исходе. 

Многа истраживања указују на то да су наставници у школама 

кључни субјекти у процесу побољшања финансијских компетенција и 

просперитета друштва, али да ће успешност тог исхода у великој мери 

зависити од тога колико они сами владају економским знањима и 

експертизом инклузије истих у њихове појединачне предмете којима 

се стручно баве. 

Значи, потребно је у овој области операционализовати исходе, 

разрадити их по нивоима на међупредметне теме, потом едуковати 

постојећи кадар да примењује, свакако и допуњује своја знања у овој 

области, а онда пратити примену и ефекат у пракси. Такође, потребно 

је да системски све то буде повезано од предшколског до универзи-

тетског образовања и да се при свему мисли и на породицу, односно 

пружање подршке породици како би сви били усаглашени. 

Тренутно смо сведоци да се овом темом баве ентузијасти и да не-

мамо системско решење, операционализовано, већ парцијално. 

Финансијска писменост обухвата :понашање, знање, разумевање и 

умеће коришћења финансијских производа. Стручњаци кажу да је 

уско повезана са емоционалном писменошћу. Важно је нагласити да 

ми заправо  кроз своја понашања према новцу, својој деци, ученицима, 

преносимо моделе управљања новцем ,који су засновани на провере-

ним вредностима и примерима добре праксе из прошлости. 

У исто време морамо да их научимо да се сналазе у свету пуном 

нових финансијских производа, агресивног маркетинга и комерција-

лизације живота. 

 Наше слободно време користимо сасвим другачије него што је то 

било само деценију уназад. Човек модерног доба живи у потрошачкој 

култури.  

Где год пошли и шта год радили, тешко је избећи трошење новца. 

Неке вредности су се помериле и самим тим и васпитање наше деце. 

Не можемо порећи да материјализам има утицаја на одрастање 

деце. Материјализам као систем вредности код особе обично је пове-

зан са осећањем ниског самопоштовања, са нестручношћу и често тра-

гањем за личним идентитетом. У материјалном свету доминанта могу 

бити интереси, те се могу развијати интерперсонални односи без до-

вољно емпатије и уопште без блискости. 

Знамо да сви ми стварамо, тј. чинимо природно окружење, а оно 

настаје из :мисли, осећања, ставова, вредности и понашања свих нас. 

Чињеница је да живимо у потрошачкој култури, али то не значи да 

јој се морамо покорити. 

Поред тога што морамо учинити да васпитамо и образујемо млади 

нараштај, да практично користи своја знања, што их морамо оспособи-

ти да раде, стварају, пласирају свој производ, научити их да функцио-

нишу у свету бизниса и предузетништва, битно је и да их научимо да 

не изгубе себе, јер не може се све купити. Искрена блискост, љубав, 

пријатељство и породица се не купују. 

Све горе наведено изискује заиста много промишљености како 

бисмо  изградили младе, стручне, креативне, способне и сналажљиве 

људе ,који ће пратити светске трендове, али ће бити смели да очувају 

и свој идентитет. 

Многа занимања неће постојати, нека нова ће се појавити. Плани-

рање, организација, методе и поступци рада ће тражити нове вешти-

не. На тржишту рада ће бити потребан млад човек који ће тежити це-

ложивотном учењу, биће спреман на стално усавршавање, на промене, 

флексибилан, сналажљив, прилагодљив, онај који ће умети оно што 

зна и да примени. Свакако да се вратим на почетак, неопходно је да 

буде и финансијски писмен. 

Овај проблем се мора посматрати мултидисциплинарно и у опера-

ционализацији исхода треба да окупе стручњаци из области педагоги-

је, психологије, социологије, права и економије.  
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ДЕЧИЈА ПОТРОШАЧКА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Невенка Крагуљац, педагог,  

                                                                 самостална педагошка саветница  
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Џејни Дауншајер и Нила Гру , Лагуна, 2015.година 

 

Ауторке књиге Џејни Дауншајер и Нила Гру су стручне саветнице 
које су се специјализовале за развој тинејџера и емоционалну интели-
генцију. Својим стратегијама комуницирања са тинејџерима помогле 
су хиљадама породица широм Велике Британије, па верујемо да ће и 
нашом препоруком помоћи  породицама наших тинејџера. 

Књига се састоји из девет поглавља: „Шта родитељи треба да зна-
ју“; „Тинејџери у емотивном ковитлацу“, „Стицање добрих родитељ-
ских навика и вештина“; „Личност и карактер“; „Понашање, навике и 
слободне активности тинејџера- шта је нормално, а кад треба да се 
забринемо?“; „Како објаснити мало проблематичније понашање, нави-
ке и слободне активности тинејџера?; „Шта се догађа у свету дигитал-
не технологије?“; „Родитељски утицај“ и девето поглавље „Закључак –
Породица као чвориште утицаја“. 

Тинејџерске године су доба могућности, а читајући књигу под вођ-
ством смерница ауторки, књига пружа прилику да због реновирања 
мозга пажљивим деловањем променимо путање код детета.  

 Књига нам нуди начине како да доследно, поуздано и брижно реа-
гујемо како бисмо умирили унутрашњи вртлог у тинејџеру, с једне 
стране,  али и да научимо од тинејџера  како да се смирено и спретно 
суочимо са сваким проблемом;  разумемо осећања, емоционалне про-
мене и понашање тинејџера;  поправимо комуникацију и  изборимо се 
са утицајем савремених медија и дигиталне технологије; изађемо на 
крај са тинејџерским изливима нетрпељивости, неадекватног понаша-
ња и занемаривањем обавеза, с друге стране. 

У приказу књиге дати су кључни савети, препоруке  за живот с 
тинејџером, који ће олакшати живот породицама тинејџера, а њима 
помоћи да стекну самопоуздање, буду срећни и одрастају безбедно. 

 

КЉУЧНИ САВЕТИ  ЗА ЖИВОТ С  ТИНЕЈЏЕРОМ: 

Наше реакције и интеракције с тинејџерима утичу на њихове емо-
ције, понашање и развој личности. 

Јасно, рационално и логично размишљање зависи од способности 
да регулишемо своје емоције. 

Мозак у доба пубертета пролази кроз генерални ремонт. Тинејџе-
ри због тога углавном реагују из емоционалног мозга. 

Све док су емоције за кормилом, тинејџери су изузетно осетљиви и 
склони бурном реаговању на обичне доживљаје. 

У време сазревања, обележеног неизвесношћу и променама, дете 
ће вероватно показивати амплитуде у понашању, што је последица 
дивљања биохемијских супстанци и хормона. 

Када знате шта вас обично избацује из такта и како реагујете у тим 
ситуацијама, можете боље обуздати своје понашање. 

Ако своје ставове модификујете како тинејџер расте, њему ћете 
помоћи да се научи сарадњи с другима и поштовању. 

Препуштањем узди тинејџеру -пружате му прилику да научи како 
да сам савлада изазове. 

Ваше разумевање и савладавање стреса различитих нивоа стреса 
послужиће као пример вашем тинејџеру. 

У мозгу који се спрема за одрасло доба поступно се цементирају 
навикнута понашања, која су се у пубертету почела испољавати као 
стилови личности. 

Искористите прилику која се отвара за време реновирања мозга и 
уочите одређене карактеристике и црте личности код вашег тинејџе-
ра како бисте им помогли да их дотерају! 

Од вашег одговора на одређено понашање зависиће да ли ће се оно 
учврстити или проредити. 

У време реконструкције мозга тинејџер је зависан од допамина. 
Лучење допамина стимулише нове, забавне, узбудљиве слободне ак-

тивности, због чега деца имају потребу за акцијом. 

Редовно доживљавање пријатних искустава претвара та искуства у 
дугорочне навике. Исто важи и за она непријатна. 

Саставни део одрастања тинејџера јесу експериментисање и ризи-
ковање. Обратите пажњу на свако претеривање! 

Кад год можете спречите дете да се изолује, укључите га у стварно, 
живо дружење и подстичите на физичку активност! 

Будите свесни себе- тона, става, говора тела, израза лица, погледа! 
Тинејџери су на то изузетно осетљиви. Комуникацију водите са пози-
ција одрасли-одрасли 

Безобразлук је неуспели покушај изражавања емоционалне потре-
бе. 

Употребите интуицију да протумачите потребу и да умирите дете! 

Границе, границе, границе. Али немојте их бркати са употребом 
контроле и моћи! 

Понашање посматрајте као спектар! Као и у случају језика, да би се 
развило, потребни су вежба и време. 

Комуницирајте јасно и директно, увек говорећи оно што мислите! 

Не заборавите да зависност и мотивација користе исте мождане 
путање 

Припазите на дететове стратегије превладавања стреса и на њего-
ве слабе тачке! 

Уношење малих промена у то како решавате спорове може знатно 
утицати на прекидање зачараног круга безобразлука у вашој кући. 

Грешке су прилика за промену. Искористите конструктивну 
повратну информацију да подстакнете учење.! 

ТИНЕЈЏЕРИ НА ДЛАНУ—КАКО ИХ 
ОДГАЈАТИ ДА БУДУ СРЕЋНИ 

Јела Станојевић, педагог 
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ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 
Поштоване колегинице и колеге, 

За наредни период припремили смо Вам програмe стручног 

усавршавања за које се надамо да ће допринети Вашем профе-

сионалном развоју и помоћи да стекнете нове и усавршите 

постојеће компетенције важне за унапређивање образовно-

васпитног рада: 

1. Планирање и реализација додатне образовне подршке 

деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/

школи, компетенција: К2; приоритети: 3, 5 

2. Методологија и садржаји рада на часовима одељенске 

заједнице/одељенског старешине: шта, како и зашто?, 

компетенција: К3; приоритети: 4, 6 

3. Рад са децом из маргинализованих група, компетенци-

ја: К2; приоритет: 1 

4. Подршка подстицању и развоју читања код деце, ком-

петенција: К2; приоритети: 5, 7 

5. Професионализација одељенских старешина у сарадњи 

са родитељима,  компетенција: К4; приоритети: 4, 7 

6. Како унапредити процес самоевалуације у настави?, 

компетенција: К3; приоритет: 1 

7. Професионални развој стручних сарадника (педагога и 

психолога) у школама и домовима ученика, компетен-

ција: К4; приоритети: 6 

8. Мотивисање ученика за учење применом метода, 

техника рада и игара на часовима грађанског васпита-

ња и предметне наставе, компетенција: К2; приорите-

ти: 2  

Заинтересовани могу добити све остале информације на теле-

фон 011/2687-749, радним данима од 10 до 15 часова или на 

имејл drustvo@pedagog.rs  
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  редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и 

афирмацији Педагошког друштва; 
 штите и унапређују аутономију и интегритет професије педаго-

га у складу са етичким кодексом педагога. 
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