АНЕКС АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА
/од другог полугодишта школске 2016/17. године

Визија Стратегије у образовању за спречавање сексуалног злостављања деце у Републици Србији је
да све образовно-васпитне установе у Републици Србији уведу и примењују превентивне програме и
мере које омогућавају да свако дете одраста у окружењу безбедном од било ког вида сексуалног
насиља.
Као резултат рада на заштити деце и ученика од сексуаслног насиља и на основу резултата добијених
у првој Националној студији о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Републици
Србији , креирани су образовни пакети за учење о теми сексуалног насиља и они постају део
националног курикулума, односно наставног плана и програма
Циљ: ефикасна преванција и интервенција у ситуацијама сексуалног насиља и узнемиравања на
свим нивоима образовања

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ ПАКЕТА
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

Упознавање са
Образовним
пакетима и
Стручним
упутством

* Представљање Образовних
пакета и Стручног упутства
члановима Тима за ЗУН

Допуна
школског
програма у
складу са
Образовним
пакетима и
Стручним
упутством
Организовање
стручних већа
учитеља и
наставника
предметне
наставе/Биологи
ја, Српски језик,
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Грађанско
васпитање/

* Представљање Образовних
пакета и Стручног упутства
одељењским већима свих разреда
*Садржаје и активности
Образовних пакета уградити у
школски програм за период
важења ових докумената

*Детаљно упознавање са
Образовним пакетима за
конкретну област
*Планирање примене у редовној
настави, оперативно планирање и
разматрање тематске наставе.
*Допуна постојећих планова

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Сви запослени
у школи су
упознати са
Образовним
пакетима и
циљем њихове
примене
Школски
програм
садржи
Образовне
пакете за учење
о теми
сексуалног
насиља
Пакети и теме
имплементирани у оперативне
планове
наставника и
спремни да се
реализују у
редовној
настави

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ

координатор
Тима за
заштиту деце
од насиља,

чланови тима
ЗУН

фебруар

психолог

директор
школе

координатор
Тима за развој
школског
програма

чланови Тима
за развој
школског
програма

март

учитељи и
наставници
поменутих
предмета

стручни
сарадници

март

ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

Допунити
програм
заштите ученика
од насиља,
злостављања и
занемаривања
садржајима и
активностима из
области заштите
ученика од
сексуалног
насиља

*Реализовање предвиђених тема у
оквиру редовне наставе следећих
предмета: Српски језик/9/,
Природа и друштво/3/, Свет око
нас /5/, Физичко васпитање,
Музичко васпитање, Грађанско
васпитање
* Упознавање родитеља на
родитељским састанцима са
резултатима Националне студије о
сексуалном злостављању деце и
примени радионица у оквиру
редовне наставе
*Организовање дискусија на
часовима одељењског старешине о
теми сексуалног злостављања деце
под општим називом ''Како рећи
не'' или ''Не постоји тајна ако нас
нешто угрожава'' и сл.

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
теме
реализоване на
часовима
редовне наставе
на основу
упутства за
извођење и
конкретно
понуђених
радионица

НОСИОЦИ

САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ

учитељи
наставници:
српског језика
биологије,
музичког
васпитања,
физичког
васпитања и
грађанског
васпитања

стручни
сарадници по
потреби

март-јун

Формирање
сценарија за
реализовање
појединих идеја
за примену у
следећој
школској
години

одељењске
старешине

психолог

март-јун

социјални
радник

чланови Тима
ЗДН и
учитељи
стручни
сарадници

мај

*Организовање манифестације под
паролом ''Не дозвољавам...''
Анализирање
процеса и
резултата
примене
Образовних
пакета

*Опсервација неких часова
редовне наставе у току којих се
реализују Образовни пакети од
стране стручних сарадника и
других наставника
*израда и примена анкете за
ученике

Образовни
пакети се лако
примењују и
имају
позитивне
ефекте на децу

предметни
наставници и

март-јун

