
 

 

ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, 21000 Нови Сад 

Телефон :065/405-2008 или 062/776061 

Email:  

alenka62@gmail.com 

osmarijatrandafil@gmail.com 

РУКА ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ  Каталошки број 70       

 

( Компетенција К3;Приоритет 1) 

Програм је акредитован за школску 2014/15. и 2015/16. годину 

 

Општи циљ програма је: Промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и 

подизање нивоа свесности и знања о појави вршњачког насиља у школи. 

 

Специфични циљеви програма су: Дефинисање заштитне мреже као одговор школе на 

појаву вршњачког насиља. Повезивање школе и локалне заједнице у циљу унапређења и 

одрживости активности у школи. Поштовање дечје партиципације кроз имплементацију 

модела за превенцију вршњачког насиља. Имплементација у школске програме, националне 

стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља. 

 

Теме које се обрађују су : Шта је насиље; Превенција насиља; Морално васпитање; Ко су 

насилници; Електронско насиље; Комуникација; Контрола беса; Посебан Протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Техника „Игре доброг 

понашања“; Подршка жртвама насиља; Кохезивност групе 

 

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, 

наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња 

стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, 

медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској 

установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни 

наставник), директор/помоћник директора 

 

Аутори: Светлана Бељански, стручна сарадница-педагог; Аленка Орешчанин, професор 

разредне наставе; Милијана Граховац Проле, професор географије-директор  

Реализатори: Светлана Бељански, стручна сарадница-педагог; Аленка Орешчанин, професор 

разредне наставе; 

 

Семинар траје три дана (3x8 сати) или два дана (2x12), у зависности како се Ви определите. 

Организује се за максимално 30 учесника / ца. 

 

Цена семинара је 4000 динара плус ПДВ и обухвата трошкови организације; надокнаде за 

едукаторе/ке; радне материјале и ЦД, . 

Молимо вас да се пријавите путем понуђених контакта. 

Обуци могу присуствовати само особе које су уплатиле котизацију. 

 

За све додатне информације можете се обратити координатору пројекта Аленки Орешчанин. 

 

 

С поштовањем,                                                                                 Координатрока пројекта 

                                                                                                          Милијана Граховац Проле  

mailto:alenka62@gmail.com
mailto:osmarijatrandafil@gmail.com

